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আমাদের ধন্ম 

আমাদের ধন্ম সনাতন ধম্ম । এই ধন্ম ভ্রিবিধ, ত্রিমার্গগামী, 
ত্রিকম্মরত । আমাদের ধন্ম ত্রিবিধ। ভগবান অস্তরাআায়, 
মানসিক জগতে, স্থল জগতে-__এই ত্রিধামে প্রকৃতিস্যষ্ট মহাশক্তি- 
চীলিত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন । এই ত্রিধামে তাহার 
সহিত যুক্ত হইবার চেষ্টা সনাতন ধন্মের ভ্রিবিধত্ব । আমাদের ধন্ম 
ভ্রিমার্গগামী । জ্ঞান, ভক্তি, কম্ম-_-এই তিনটি স্বতন্ত্র বা মিলিত 
উপায়ে সেই যুক্তাবস্থ। মানুষের সাঁধা । এই ভিন উপায়ে আত্মশুদ্ধি 
করিয়া ভগবানের সহিত যোগলিপ্ন। সনাতন ধশ্মের ত্রিমার্গগামী 
গতি । আমাদের ধন্ম ভ্রিকম্মরত । মানুষের প্রধান বুত্তি সকলের 
মধ্যে তিনটি উদ্ধগামিনী, ব্রহ্মপ্রাপ্তিবলদায়িনী-_সত্য, প্রেম ও 
শক্তি । এই তিন বৃত্তির বিকাশে মানবজাতির ক্রমোন্নতি সাধিত 
হইয়া আমিতেছে । সত্য, প্রেম ও শক্তি দ্বার। ত্রিমার্গে অগ্রসর 
হওয়া সনাতন ধন্মের ত্রিকম্ম । 
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৮ ধন্ম ও জাতীয়তা 

সনাতন ধন্ধমের মধ্যে অনেক গৌণ ধন্ম নিহিত ; সনাতনকে 
'অবলম্বন করিয়। পরিবর্তনশীল মহান্, ক্ষুদ্র নানাবিধ ধন্ম স্ব স্ব 
কাধো গ্রনুত্ত হয়। সব্বপ্রকার ধন্ম কম্ম স্বভাবস্যষ্ট । সনাতন 
ধন্ম জগতের সনাতন স্বভাব আশ্রিত, এই নানাবিধ ধম্ম নানাবিধ 

আধারগত স্বভাবের ফল। বাক্তিগত ধন্ম, জাতি ধঞ্ধ্, বর্ণাশ্রিত 
ধন্ন, যুগধন্ম ইতাঁদি নানা ধন্ম আছে । অনিতা বলিয়া সেই- 
গুলি উপেক্ষণীয় বা বজ্জনীয় নয়, বরং এই অনিতা পরিবর্তনশীল 
ধন্ম দ্বারাই সনাতন ধন্ম বিকশিত ও অনুষ্ঠিত হয়। বাক্তিগত 
পন, জাতিধম্য বণীত্রিতি ধন্ম, যুগধন্ম পরিতাগ করিলে 
সনাতন বশ্মেরি পুষ্টি না৷ হইয়া ভাধ্ম্মহি বদ্ধিত হয় এবং গীতায় 
যাহাকে সঙ্গর বলে, অর্থাৎ সনাতন প্রণালী ভঙ্গ ও ভ্রমোনতির 

বিপরীত গতি বন্থন্ধরাকে পাপে ও অত্যাচারে দগ্ধ কলে। 
যখন সেই পাপের ও অতাচারের অতিরিক্ত মাত্রায় মাতষের 
উন্নতির বিরোধিনী ধন্মদলনী আস্ুরিক শক্তিসকল স্মীত ও 
বলযুক্ত হইয়া স্বাথ, ক্রু্রতা ও অহঙ্কারে দশদিক আচ্ছন্ন করে, 
অনীশ্বর জগতে ঈশ্বর সাজিতে আরম্ভ করে, তখন ভারাস্ত 
প্রথিবীর দুঃখলাঘব করিবার মানসে ভগবানের অবতার কিন্বা 
বিভুতি মানবদেহে প্রকাশ হইয়া আবার ধম্মপথ নিক্ষণক করেন । 

সনাতন ধন্মের যথার্থ পালনের জন্য বাক্তিগত ধন্ম? জাতি 

ধন্স, বর্ণাশ্রিতি ধন্স ও যুগধন্মের আচরণ সব্বদ। রক্ষণীর : 
কিন্তু এই নানাবিধ ধন্মের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মহান ছুই বূপ ভাছে। 

মহান ধন্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র ধর্ম মিলাইয়া ও সংশোধন করিয়! 



আমাদের ধনম্ম ৯ 

অনুষ্ঠান করা শ্রেয়ক্কর। বাক্তিগত ধন্ম জাতিধন্মের অস্কাশ্রিত 
করিয়া আচরণ না করিলে জাতি ভাঙ্গিয়া যায় এবং জাতিধন্ম 
লুপ্ত হইলে বাক্তিগত ধন্মের ক্ষেত্র ও স্থযোগ নষ্ট হয় । উহাও 
ধন্মসঙ্কর- যে ধন্মসন্করের গ্রভাবে জাতি ও সঙ্করকারীগণ 
উভয়ে অতল নরকে নিমগ্ন হয় । জাতিকে আগে রক্ষা করিতে 
হয়, তবেই বাক্তির আধাব্সিক, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি 
নিরাপদ করা যার । বর্ণাশ্রিত ধন্মকেও যুগধন্মের ছ'াচে ঢালিয়া 
গড়িতে না পারিলে মন্ান্ যুগবধন্মের প্রতিকূল গতিতে বর্ণাশ্রিত 
পন্ম চরণ ও বিনষ্ট হইয়া সমাজও চূর্ণ ও বিনষ্ট হয়। ক্ষুদ্র সর্বদ! 
মহাতির অংশ বা সহায় স্বরূপ, এই সন্বন্ধের বিপরীত অবস্থায় 
ধন্মসহ্করসম্ভৃত মহান্ অনিষ্ট ঘটে । ক্ষুদ্র ধন্মেও মহান্ ধন্মে 
বিঝোধ হইলে ক্ষুদ্র ধন্ম পরিতাগপুববক মহান্ পন্ম অনুষ্ঠ।ন 
মঙগলপ্রদ । 

আমাদের উদ্দেম্য সনাতন ধন্ম প্রচার ও সনাতন-পম্মাত্রিত 
জাঁতিধম্ম ও যুগধন্ম অন্ুষ্ঠান। আমরা ভারতবাসী, আধাজাতির 
বংশধর, আখাশিক্ষা ও আধানীতির অধিকারী । এই আধাভাবই 
জামীদের কুলধন্ম ও জাতিধম্ম। জ্ঞান, ভক্তি ও নি্'ম কম্ম 
আঁর্ধশিক্ষার মূল £ জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় 
আখাচরিভ্রের লক্ষণ ।॥ মানবজাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে 

উন্নত উদার চরিত্রের নিক্ষলঙ্ক আদর্শ দেওয়।, ছুকবলকে রক্ষা করা, 
এবল আতাবচারীকে শসন করা আখাজাতির জীবনের উদ্দেশ্য, 

সেই উদ্দেশ্ট সাধনে তাহার ধন্মের চরিতার্থতা । আমরা ধর্মমভ্রষ্ট, 



১০ ধন্ম ও জাতীয়তা 

লক্ষাত্রষ্ট, ধণ্মসঙ্কর ও ভ্রান্তিসঙ্কুল তামসিক মোহে পড়িয়৷ 
আর্া-শিক্ষাও নীতি-ভারা । হামরা আরাজাতি হইয়া শৃদ্রত্ব ও 
শৃদ্রধন্ম রূপ দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতে হেয়, প্রবল-পদদলিত 
ও ছুখ-পরম্পরা প্রগীড়িত হইয়াছি। অতএব যদি বাঁচিতে হয়, 
যদি অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশমাত্র অভিলাষ 
থাকে, জাতির রক্ষা আমাদের প্রথম কর্তবা । জাতিরক্ষীর উপায় 
আধাচরিত্রের পুনর্গঠন । যাহাতে জননী জন্মভূমির ভাবী সন্তান 
জ্ঞানী, সত নিচ, মাননপ্রেমপর্ণ, জাতভাবের ভাবুক, সাহসী, 
শক্তিমান. বিনীত হয়, সমস্ত জাতিকে, বিশেষতঃ যুবক-অন্প্রদ যাকে 
সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা, উচ্চ আদশ ও ভার্ধ।ভাব-উদ্দীপক কর্ম 
প্রণালী দেওয়া ভ1দ:দের প্রথম উদ্দেশ্য । এই কার্ষো কৃতাথথ না 
হওয়া পর্যান্ত মনাভন ধন্মগুচার উর ন্দেত্রে বীজবপন মাজ। 

জাতিধ্র ভনচ্।নে যুগধন্মসেবা মহজলাধা হইবে । এই যুগ 
শক্তি ও রেমের যুগ। বখন কলির আরম্ভ হয়, জ্ঞান ও কম্ম 
ভক্তির অধীন ও সাহাযাকারী হইয়। স্ব স্ব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, 
সত্য ও শক্তি প্রেমে জাশ্রয় করিয়। মানবজাতির মধো প্রেম- 
বিকাশ করিতে সচেষ্ট হয় । বৌদ্ধধন্মের নৈত্রী ও দয়া, খ্ীষ্টধন্মের 
প্রেমশিক্ষা, মুসলনান ধন্মের সাম; ও ভ্রাতভাব, পৌরাণিক ধন্মেরি 
ভক্তি ও প্রেমভাব এই চেষ্টার ফলম্বরূপ। কলিযুগে সন:তন 

ধম্ম” মৈত্রী, কন্ম, ভক্তি, প্রেম, সাঁমা ও ভ্রাতভাবের সাহাযা লইয়! 
মানব-কলাণ মানত করে । জ্ঞান, ভক্তি ও নিক্ষ'ন কন্ম গঠিত 
আধাধন্মে এই শক্তি সকল প্রবিষ্ট ও বিকশিত হইয়া বিস্তার ও 



আমাদের ধন্ম ১১ 

্বপ্রবৃত্তিপূরণের পথ খুঁজিতেছে। শক্তিস্ফ,রণের লক্ষণ কঠিন 
তপস্যা, উচ্চাকাজক্ষা ও মহৎ কন্ম। যখন এই জাতি তপস্থী, 
উচ্চাকাজক্মী, মহৎ কর্মপ্রয়াসী হইবে, তখন বুঝিতে হইবে, 
জগতের উন্নতির আরব্ধ হইয়াছে, ধম্মবিরোৌধিনী আসুরিক 
শক্তির সঙ্কোচ ও দেবশক্তির পুনরুখান অবশ্যন্তাবী । অতএব 
এইরূপ শিক্ষা বর্তমান সময়ে প্রয়োজনীয় । 

যুগধন্ম ও জাতিধম্ম সাধিত হইলে জগতময় সনাতন ধম্ম 
অবাধে প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইবে । পুববকাল হইতে যাহা 
বিধাতা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ উক্তি শাস্ত্রে 
লিখিত আছে, তাহাও কাধো অনুভূত হইবে। সমস্ত জগৎ 
আধাদেশসম্ভুত ত্রন্ষভ্ঞানীর নিকট ভ্ঞান-ধন্ম-শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া 
ভারতভুনিকে তীর্থ মাশিয়। অবনত মস্তকে তাহার প্রাধান্য 
হ্বীকার করিবে । সেইদিন আনয়নের জন্য ভারতবাসীর জাগরণ, 
আধাভাবের নবোথান্। 
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ধাহারা গীতা মানোযোগপুর্বক পড়িয়াছেন, তাহাদের মনে 
হয়ত এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারবার যোগ 
শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ও যুক্তাবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন ; কই 
সাধারণ লোকে যাহাকে যোগ বলে, তাহার সঙ্গে তাহার মিল ত 

হয় না; শ্রীকৃষ্ণ স্থানে স্থানে সন্নাসের প্রশংসা করিয়াছেন, 
অনির্দেশ্য পরত্রন্মের উপাসনায় পরম গতিও নির্দিষ্ট করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে সাঙ্গ করিয়া গীতার শ্রেষ্ঠাংশে ত্যাগের 
মহত্ব ও বানুদেবের উপর শ্রদ্ধীয় ও আত্মসমর্পণে পরমাবস্থা প্রাপ্তি 
বিবিধ উপায়ে অর্ঞ,নকে বুঝাইয়াছেন ! বষ্ট অধ্যায়ে রাজ- 
যৌগের কিঞ্চিৎ বর্ণন! আছে, কিন্তু গীতাকে রাজযোগাখ্যাপকগ্রন্থ 
বলা যায় না। সমতা, অনাসক্তি, কন্মফলতাগ, শ্রীকৃষে 
সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, নিষ্ষধাম কম্ম, গুণাতীত্য ও স্বধন্মসেবাই 
গীতার মূলতত্ব। এই শিক্ষাকেই ভগবান পরম জ্ঞান ও গুঢ়তম 
রহস্য বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস গীতাই 
জগতের ভাবীধন্মের স্ধজনসম্মত শাস্ত্র হইবে । কিন্ত গীতার 
গ্রকৃত অর্থ সকলের হৃদয়জগম হয় নাই। বড় বড় পণ্ডিত 
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ও শ্রেষ্ঠ মেধাবী তীক্ষবুদ্ধি লেখকও ইনার গুঢার্থ গ্রহণে অক্ষম | 
একদিকে মোক্ষপরায়ণ ব্াখাকর্তী গীতার মধো অইছৈতবাদ ও 
সন্গ্যাসধন্মের শ্রেষ্ঠত। দেখিয়াছেন, অপরদিকে ইংরীজ-দর্শন- 
সিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র গীতায় কেবলমাত্র বীরভাবে কর্তব্যপালনের 
উপদেশ পাইয়া সেই অর্থই তরুণমগ্ডলীর মনে ঢুকাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । সন্গাসধন্ম উৎকৃষ্ট ধম্ম? সন্দেহ নাই, কিন্তু সে 
ধন্ম অল্পসংখ্যক লোক আচরণ করিতে পারে । সববজনসন্মত 
ধন্মে এমন আদর্শ ও তবশিক্ষা থাকা অবশ্যক যে সব্বসাধারণে 
তাহা শ্ব স্ব জীবনে ও কন্মক্ষেত্রে উপলদ্ধি করিতে পারে, অথচ 
সেই আদর্শ সম্পূর্ণ আচরণ করায় জল্পজনসাধা পরম গতি প্রাপ্ত 
হইবে। বীরভাবে কত্ববাপালন উৎকৃষ্ট ধন্ম বটে, তবে কর্তবা কি, 
এই জটিলসমস্তা লইয়া ধন্ম ও নীতির বত বিভ্রাট । ভগনান 
বলিয়াছেন, গহন। কম্মণেো গতি, কি কর্তবা, কি আকর্বা, 

কি কম্ম, কি অকম্ম, কি বিকম্ম ভাহ। নির্ণয় করিতে 
জ্ঞানীও বিব্রত হইয়। পড়েন, আমি কিন্ত তোমাকে এমন ভশন 
দিব যে তোমার গন্তবাপথ নিদ্ধারণে বেগ পাইতে হইবে না, 
কম্মজীবনের লক্ষা ও সববদা ভন্চ্টেয় নিয়ম এককথায় বিশদরূপে 
বাখ্যাত হইবে । এই জ্জানটা কি, এই লাখ কথার এক কথা 
কোথায় পাব £ আমাদের বিশ্বাস গীতার শেষ অধ্যায়ে ভগবান 
যেখানে তাহাঁর সব্রগুহ্যতম পরম বক্তবা অজ্ঞনের নিকট বলিতে 
প্রতিশ্রুত হন, সেইখানেই এই ছল অমূলা বস্ত অন্বেষণ করিলে 
পাওয়া যায় । সেই সব্বগুহ্াতম পরম কথা কি? 
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মম্মনা ভব মন্তক্তে রা মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি সতাং তে প্রতিজনে প্রিয়োহসি মে ॥ 
মববপন্ম।ন পখিভ.জা মামেকং শর্ণং ব্রজ | 

অহং ধং সববপ।পেভো। ঘোক্ষরিষ্যামি মা শু৮:। 
এই দুইটি গ্লোকের অর্থ এক কথায়ই বাক্ত হয়, আত্মসমর্পণ | 

যিনি যত পরিমাণে শ্রাকৃষের নিকট আত্মসসপণ করিতে পাছেন, 
তাহার শরীরে তত পঞ্গিনাণে ভগবদ্ধন্ত শক্তি ভলিহ। পরম 
মঙ্গনমরের প্রনাদে পাগযমুক্ত ও দেপভাবগাপ্ধ কমে । সেহ 
আত্মসমপণেস দর্ণনা ভন লকাদে। বদ হইয়াছে ।  তন্মনা 
তন্তত্ত ত্য জী হইতে হয়। তখনা দর্থাৎ লব্বভুতে তাহ।কে 
দর্শন ক, অণণক'লে উঠবে সম, কর) সককীযে। সববং 

ঘটন'র তাতাঞ পদ্ডি ভলন ও গেমের খেল বুকিয়া পর্গানান্দ 
থাকা। ত্ভক্ত এরখ।ৎ উহার উপর সম্পুর্ণ আদ্ধা « ঞ্ুতি 

স্থাপন কপ্রিরা তিহ।প সহিত যুক্ত খাকী। তদযাজা অথাৎ 
ক্ষুদ্র মহৎ অব্ধকন্ম কু উদ্বেশ্থো ঘজ্গাপে ০৭৭ কর এবং 
স্বার্থ ও কম্মফ ল আসক্তি ভাগ করিয়। তদথে কণ্ভবাকন্মে প্রবৃত্ত 

হওয়া। জম্পুণ আত্রসনীন নান্তুখেগ পক্ষে কঠিন, কিন্তু অআপ্মাত্র 
চেষ্ট। করিলে স্বয়ং ভগবান অভয়দানে গুরু, এম্চক এ সুহৃদ হইয়। 
যোগপথে অগ্রমর করাইয়। দেন। স্বরনপান্ত ধন্মস্ত আয়তে মহতো 
ভয়।ৎ। ভান বলিয়াছেন এই ধন্ম 51৮৭ করা সহজ ও সুখ 
প্র্দ। বাস্তবিকই তাহাই, ভথচ সম্পুর্ণ আচরণের কল আশিবব৮- 
নীয় আনন্দ, শুদ্ধি ও শক্তিলভ। মাদেব্য্যৈসি অর্থ।ৎ আমাঁকে 
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প্রাপ্ত হইবে, আমার সহিত বাস করিবে, আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত 
হইবে। এই কথায় সাদৃশ্ঠ, সালোকা ও সাধুজা ফলপ্রাপ্তি বাক্ত 
হইয়াছে। ঘিনি গুণতীত তিনি ভগবানের সাদৃশ্ঠগ্রাপ্তু। 
তাহার কোনও আসক্তি নাই, এথচ তিনি কনম্ম করেন, পা।পমুক্ত 
হইয়! মহাশক্তির আধার হন ও সেই শক্তির সব্বকাো আনন্দিত 
হন। সালোক।ও কেবল দ্রেহপতনান্তর ব্রহ্মলোকগতি নয়, এই 
শরীরে সালোকা হয়। দেহযুক্ত জীব খন উাহ।র অন্তরে 

পরমেশ্বরের সভিত করাটা করেন, মন তাহার দন্ত জ্ঞানে পুলকিত 
হয়, হৃদয় তাহার প্রেমস্পার্শে সানন্দপ্তত হয়, বুদ্ধি যুহুধূঃ 
তাহার ব'ণী শ্রবণ করে ও প্রতোক চিন্তার ৬।ছ।রঈ প্রের্ণা জ্ঞাত 

হয়, হাই মানবশরীরে ভগব'নের সহিভ সালোকা । সাধুজাও 
এই শরীরে ঘটে । গ্ীতায় উর নধো নিবাস করার কথা 
পাওয়া যায়। যখন সববজীবে তিনি, এই উপলান্ধ স্বারীভাবে 
থাকে, ইন্দ্রিয়মক্ন তাহাকেই দর্শন করে, শ্রবণ করে, আঘাণ 
করে, আন্বাদন বরে, স্পর্শ করে, জীব সর্বদা তাহার মধো 

অংশভাবে থ।কিতে অভাস্ত হয়, তখন এই শবীরেও সাঁধুজা হয়। 
এই পরমগতি সম্পূণণ অনুশীলনের ফল। কিন্তু এই ধন্মের অল্প 
আচরণেও মহতী শত্তি, বিমল গানন্ব, পুর্ণ সুখ ও শুদ্ধত। লাভ 
হয় । এই ধন্ম বিশিষ্ট-গুণ-সম্পন লোকের জন্য স্থষ্ট হয় নাই। 
ভগবান বলিয়াছেন, ব্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, পুরুষ, স্ত্রী, 
পাপযোনি-প্রাপ্ত-জীবসকল পধান্ত তাহাকে এই ধর্ম দ্বারা প্রাপ্ত 
হইতে পারে । ঘোর পাগীও উহার শরণ লইয়া অল্পদিনের মধ্যে 
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বিশুদ্ধ হয়। অতএব এইধর্ম সকলের আচরণীয়। জগন্নাথের 
মন্দিরে জাতিবিচার নাই । অথচ ইহার পরমগতি কোনও 

ধন্মনিদ্দিষ্ট পরমাবস্থার নান নয়। 



সন্্যাস ও ত্যাগ 

পুর্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, গীতোক্ত ধম্ম সকলের আচরণীয়, 

গীতৌক্ত যৌগে সকলের অধিকার আছে অথচ সেই ধন্দের 
পরমাবস্থা কোনও ধন্মোক্ত পরমাবস্থাঁপেক্া নান নহে । গীতোক্ত 
ধর্ম নিষ্ষাম কম্মাঁর ধন্ম। আমাদের দেশে আখাধম্মের পুনরুখানের 
সহিত একটি সন্নাসমৃখী শআ্োত দেশময় বাণ হইতেছে । 
রাজযোগ-প্রয়াসী বাক্তির মন সহজে গৃহকন্মে বা গৃহবাসে সন্তুষ্ট 
থাকিতে চায় না। তীহার যোগাভাসে ধান-ধারণার বহুলায়াস- 
পূর্ণ চেষ্টা আবশ্যক । অল্প মনঃক্ষোভে অথবা বাহ্স্পর্শে ধান- 

ধারণার স্থিরতা বিচলিত হয় বা সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ধ হয়। 
গৃহে এইরূপ বাধ। প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। "অতএব যাহারা 
পুর্বজন্ম প্রাপ্ত ঘোগলিক্স। পইয়! জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের পক্ষে 
তরুণ বয়মে সন্নাসের দিকে আকুষ্ট হওয। একান্ত স্বাভাবিক। 
যখন এইবূপ-জশ্মপ্রান্ত যোগলিগ্রর্থদগের সংখা! অধিক হইয়া 
দেশময় সেই শক্তি-সংক্রামণে যুবক সম্প্রদায়ের মধো সন্নাসমুখী 
ক্রোত প্রবল হয়, তখন দেশের কলাণ-পথের দ্বারও উন্মুক্ত হয়, 
সেই কলাণ-সংশ্লিষ্ট বিপদের আশঙ্কাও হয়। বলা হইয়াছে, 
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সন্নাসধন্ম উৎকৃষ্ট ধন্ম, কিন্তু সেই ধম্ম গ্রহণে অল্প লোকই 
অধিকারী । যাহার! বিনা অধিকারে সেই পথে প্রবেশ করেন, 
তাহার! শেষে অল্পদূর অগ্রসর হইয়া অদ্ধপথে তামসিক অপ্রবৃত্তি- 
জনক আনন্দের অধীন হইয়া নিবৃত্ত হন। এই অবস্থায় ইহজীবন 
সুখে কাটে বটে, কিন্তু জগতের হিতও সাধিত হয় না, যোগের 

উদ্ধতম সৌপানে আরোহণও ছুঃসাধা হইয়। উঠে। আমাদের 
যেরূপ কাল ও অবস্থা আগত, তাহাতে রজঃ ও সত্ত্ব অর্থাৎ প্রবৃত্তি 

ও জ্ঞান জাগাইয়া তমোবজ্জনপৃববক দেশের সেবায় ও জগতের 
সেবায় জাতির আধাত্সিক শক্তি ও নৈতিক বল পুনরুজ্জীবিত 
করা এখন প্রধান কর্তবা। এই জীর্ণশীর্ণ তমঃ-গীড়িত স্বার্থপীমা- 
বদ্ধ জাতির ওরসে জ্ঞানী, শক্তিমান ও উদার আধাজীতির পুনঃ 
স্ষ্টি করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্য সাধনাথই বঙ্গদেশে এত 
শক্তিবিশিষ্ট যৌগবলগ্রাপণ্ত জীবের জন্ম হইতেছে । ইহারা যদি 

[াসের মোহিনী শক্তি দ্বারা আকুষ্ট হইয়। স্বধন্ম ভাগ ও ঈশ্বর 
দত্ত কন্দা প্রতাখান করেন, তবে ধন্মনাশে জাতির ধংস হইবে। 
তরুণসম্প্রদীয় যেন মনে করেন যে, ব্রহ্মচ্যাশ্রম শিক্ষা ও চরিত্র 

গঠনের পময়ের জন্য নির্দিষ্ট; এই আশ্রমের পরবন্ণ অবস্থা 

গৃহস্থাশ্রম বিহিত আছে । যখন কুলরক্ষা ও ভাবী জাধ্যজাতি 
গঠন দ্বারা পূর্ববপুরুষদের নিকট খণমুক্ত হইতে পারিব, যখন 
সংকম্ম ধনসঞ্চয় দ্বারা সমাজের খণ এবং জ্ঞান দয়। প্রেম ও শক্তি 
বিতরণে জগতের খণ শোধ হইবে, যখন ভারতজননীর হিতার্থ 
উদার ও মহৎ কন্ম সম্পাদনে জগন্মাতা সন্তষ্ট হইবেন, তখন 
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বানপ্রস্থ ও সন্াস আঁচরণ কর। দোষাবহ হইবে ন।। অন্যথা 
ধশ্মসঙ্কর ও অধন্মবৃদ্ধি হয়। পুরবজন্মে খণমুক্ত বালসন্নাসীদের 
কথ বলিতেছি না; কিন্তু অনধিকারীর সন্নাসগ্রহণ নিন্দনীয় । 
অযথা বৈরাগ্যবাহুলো ও ক্ষত্রিয়ের স্বধন্মতীগপ্রবণতায় মহান 
ও উদীর বৌদ্ধধন্ম দেশের অনেক হিত সম্পাদন করিয়াও অনিষ্ট 
করিয়াছে এব শেষে ভারত হইতে বিতাডিত হইয়াছে । 
নবযুগের নবীন ধন্মের নধো যেন এই দৌৰ প্রবিষ্ট না হয়। 

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ অজ্ঞনকে সন্নাস আচরণ করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন কেন? তিনি সন্নাসধন্মের গুণ ত্বীকার 
করিয়াছেন, কিন্তু বেরাগা ও কুপাপরবশ পার্থ বারবার জিজ্ঞীম। 
করাতেও শ্রীকৃষ্ণ কন্মপথের আদেশ প্রতাহার , করেন নাই। 
অর্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কম্ম হইতে কামনারহিত 
যোগযুক্ত বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তুমি কেন গুরজনহত্যারূপ 
অতি ভীষণ কম্মে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ * অনেকে অঙ্জনের 
প্রশ্ন পুনরুখাপন করিয়াছেন, এক-একজন শ্রীকৃষ্ণকে নিকুষ্ট 
ধন্মৌপদেষ্টা ও কুপথপ্রবর্তক বলিতেও কুষ্ঠিত হন নাই। 
উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়াছেন যে, সন্নাস হইতে তাগ শ্রেষ্ঠ, 
স্বেচ্ছাচার হইতে ভগবানকে স্মরণ করিয়! নিক্ষামভাবে স্বধন্ম- 
সেবা উৎকৃষ্ট । তাগের অর্থ কামনাতাগ, স্বার্থতাগ, সেই 
ত্যাগ শিক্ষার জন্য পবর্বতে ব! নির্জনস্থানে আশ্রয় লইতে হয় না, 
কর্মক্ষেত্রেই কম্ম দ্বারা সেই শিক্ষা হয়, কন্মই যোগপথে 
আরোহণের উপায়। এই বিচিত্র লীলাময় জগৎ জীবের 
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আনন্দ উৎপাদনের জন্য স্ুঈ। ইহা! ভগবানের উদ্দেশ্য নহে 
যে, এই আনন্দময় ক্রী্ড। সাঙ্গ হউক। তিনি জীবকে তাহার 
সখ! ও খেলার সাথী করিয়া জগতে আনন্দের আ্রোত চালা ইতে 
চান। আমরা! যে অজ্ঞান জন্ধকারে আছি, ক্রীড়ার সুবিধার 
জন্য তিনি দুরে রহিয়াছেন বলিয়াই সে অন্ধকার ঘিরিয়া থাকে। 
তাহার নিদিষ্ট এমন অনেক উপায় আছে যাহা জবলম্বন করিলে 
অন্ধকার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া হার সানিধাপ্রাপ্তি হয়। 
ধাহারা তাহার ক্রীড়ায় বির্ক্ত বা বিশ্রামপ্রার্থী হন, তিনি 
তাহাদের অঙ্লাৰ পুর্ণ করেন। কিন্তু ধাহাঁরা তাহ!রই জন্য 
সেই উপায় অবলম্বন করেন, ভগবান তাহাদিগকেই ইহলোকে 
বা পরলোকে খেলার উপযুক্ত সাথী করেন। অজ্জন শ্রীকৃষ্ণের 
প্রিয়তম সখ! ও ক্রীড়ার সহ৮»গ পলিয়া। গীতার গুঢ়ভন শিশ্দ। লাভ 
করিলেন । সেই গুঢতম শিক্ষা কি, তাহা ইতি পুবের বুঝাউবার 
চেষ্টা কর। হইয়াছে । ভগবান অজ্জনকে বলিলেন, কর্ম্মসন্নাঁস 
জগতের পক্ষে অনিষ্টকর এবং তা গহীন সন্নাস বিডম্বন। মাত্র। 
সন্নাসে যে ফললাভ হয়, আগেও সেই ফললাভ হয়, অর্থাৎ 
অজ্ঞান হইতে মুক্তি, সমতা, শক্তিলাভ, আনন্দলাভ, জ্ীকুষ্ণলাভ। 
সর্বজনপুজিত বাক্তি যা! করেন, লোকে তাহাই আদর্শ করিয়। 
আচরণ করে, অতএব তুমি যদি কন্মসন্নাস কর, সকলে নেই 
পথের পথিক হইয়া ধন্মসঙ্কর ও অধন্মাপ্রাধান্য স্যট্টি করিবে। 
তুমি কম্মফলস্পুহা৷ তা'গ করিয়। মানুষের সাধারণ ধম্ম অ!চরণ 
কর, আদর্শস্বরূপ হইয়া সকলকে নিজ নিজ কম্মপথে অগ্রসর 
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হইবার প্রেরণা দাও, তাহা হইলেই আমার সাধন্মাপ্রাপ্ত ও 
প্রিয়তম সুহ্ধদ হইবে । তাহার পরে তিনি বুঝাইয়াছেন যে, 
কম্মদবারা শ্রেয়-পথে আরঢ হইয়। সেই পথের শেষ অবস্থায় শম 
অর্থাৎ সর্ব-আরম্ত-ত্যাগই বিহিত। ইহাও কর্মসন্নাস নহে, 
তাহ। অহঙ্কার-বজ্জন-পুব্বক বহুলায়াসপুর্ণ রাজসিক চেষ্টা-ভ্যাগে 
ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া, গুণাতীত হইয়া তাহার শক্তি- 
চালিত যন্ত্রের শ্ঠায় কম্ম করা । সেই অবস্থায় জীবের এই স্থায়ী 
জ্জীন হয় যে, আমি কত্ত্বী নহি, আমি দ্রষ্টা, আমি ভগবানের 
অংশ, আমার স্বভাবরচিত এই দেহরূপ কম্মময় আধারে ভগ- 
বানের শক্তিই লীলার কাধা করে। জীব সাক্ষী ও ভোক্তা, প্রকৃতি 
কর্তা, পরমেশ্বর অনুমন্তা । এই জ্ঞানপ্রাপ্ত পুরুষ শক্তির কোনও 
কাধ্যারন্তে কামনারূপ সাহাষা বা বাধা দিতৈ ইচ্ছ,ক হন না। 
শক্তির অধীন হইয়া দেহ-মন-বুদ্ধি ঈশ্বরাদিষ্ট কম্মে প্রবৃত্ত হয়। 
কুরুক্ষেত্রের ভীবণ হত্যাকাণ্ডও যি ভগবানের অন্থমত হয় এবং 
স্বধম্মপথে যদি তাহাই ঘটে, তাহাতেও অলিপ্তবুদ্ধি কামনারহিত 
জ্ঞানপ্রান্ত জীবের পাপস্পর্শ হয় না। কিন্তু ইহা! অতি অল্পলোকের 
লভ্য জ্ঞান ও আদর্শ, ইহ! সাধারণ ধন্ম হইতে পারে না। তবে 

এই পথের সাধারণ পথিকের কর্তব্য কম্ম কি? তাহারও এই 
জ্ঞান কতক পরিমাণে প্রাপ্য যে,তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। সেই জ্ঞানের 
বলে ভগবানকে স্মরণ করিয়। স্বধন্ম সেবাই তাহার পক্ষে আদিষ্ট। 

শ্রেয়ান্ স্বধন্মো বিগুণঃ পরধন্মাৎ স্বন্ষ্ঠিতাৎ। 
স্বভীবনিয়তং কম্ম কুর্ববান্নাপ্পোতি কিন্বিষম্ ॥ 
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স্বধন্ম স্বভাঁবনিয়ত কম্ম। কালের গতিতে স্বভাবের অভিবাক্তি 
ও পরিণতি হয়। কালের গতিতে মান্তধযের যে সাধারণ স্বভাব 
গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কম্ম যুগধন্ম । জাতির কম্মগতিতে 
যে জাতীয় স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাঁবনিয়ত কম্ম জাতির 
ধম্ম। বাক্তির কনম্মগতিতে যে স্বভাব গঠিত হয়, সেই 
স্বভাবনিয়ত কন্ম ব্যক্তির ধন্ম। এই নানা ধশ্ম সনাতন ধন্মের 

সাধারণ আদর্শ দ্বার। পরস্পর-সংযুক্ত ও শ্রঙ্খলিত হয় । সাধারণ 
ধান্মিকের পক্ষে এই ধন্মই স্বধন্ম। ব্রহ্মচারী অবস্থায় এই ধম্ম 
সেবার জন্য জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চিত হয়, গহস্থাশ্রমে এই ধন্ম 
অনুষ্ঠিত হয়, এই ধন্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে বানপ্রস্ছে বা সন্নাসে 
অধিকার-প্রাপ্টি হয় । ইহাই ধন্মের সনাতন গতি । 



মায়! 

আমাদের পুরাতন দার্শনিকগণ যখন জগতের মুলতত্বগুলির 

শন্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহারা এই '্রপঞ্চের মূলে 
একটি অনশ্বর ব্যাপক বস্তুর অস্তিহই অবগত হইলেন। আধুনিক 
পাশ্চাতা বিজ্ঞীনবিদগণ বনতকালের অনুসন্ধানে বাহ্জগতেও এই 
অনশ্বর সবববাগী একত্র অস্তিত্র সম্বন্ধে কতনিশ্চয় হইয়াছেন । 

তাহারা আকণকেই ভৌতিক প্রপঞ্জের মূলতত্ব বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। ভারতের পুরাতন দার্শনিকগণও বহু সহস্র বৎসর 
পুর্বেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, আকাশই ভৌতিক 
প্রপর্চের মূল, তাহ। হইতে আর সকল ভৌতিক অবস্থা প্রাকৃতিক 
পরিণাম দ্বারা উদ্ভৃত হয়। বে তীহারা এরই সিদ্ধান্ত শেব 
সিদ্ধান্ত বলিয়া সন্তুষ্ট হন নাই । তাহারা যোগবলে সুক্ষ জগতে 

প্রবেশ করিয়া জানিতে পারিলেন ষে, স্থল ভৌতিক প্রপঞ্চের 
পশ্চাতে একটি সবক প্রপঞ্চ আছে, এই প্রপঞ্চের মূল ভৌতিক 
তত্ব স্বক্ষ্ জাকাশ। এই আাকাশও শেষ বস্তু নহে, তাহার। 

শেষ বস্তুকে প্রধান বলিতেন। প্রকৃতি বা জগন্ময়ী ক্রিয়াশক্তি 
তাহার সর্ববাপী স্পন্দনে এই প্রধান স্ষ্টি করিয়া তাহা 



২৪ ধন্ম ও জাতীয়ত। 

হইতে কোটি কোটি অণু উৎপাদন করেন এবং এই অথুদ্ধার। 
সুদ্রভূত গঠিত হয়। প্রকৃতি বা ক্রিয়াশক্তি আপনার জন্য 
কিছুই করেন ন * ধাহার শক্তি, তাহারই তুষ্টিসম্পাদনার্থ এই 
প্রপঞ্চের সৃষ্টি ও নানাবিধ গতি। আত্মা বাঁ পুরুষ এই 
প্রকৃতির ক্রীড়ায় অধ্যক্ষ ও সাক্ষী। পুরুষ ও প্রকৃতি যাহার 

স্বরূপ ও ক্রিয়া সেই অনিক্বচনীয় পরব্রহ্ম জগতের অনশ্বর 

অদ্ধিতীয় মূল সতা | মুখা মুখ্য উপনিষদে ভাঁধ্য খষিগণের তত 
অনুসন্ধানে যে সতাগুলির আবিষ্কার হইয়াছিল, তাহাদের কেন্দ্র 
স্বরূপ এই ত্রন্মবাদ ও পুরুষপ্রকৃতিবাদ প্রতিষ্টিত গাছে । তত্ব- 
দর্শিগণ এই মূল সত্যগুলি লইয়া নানা তর্ক ও বাদ-বিবাদে ভিন্ন 

ভিন্ন চিন্তীপ্রণালী স্প্টি করিলেন। যাঁঠার! ত্রহ্মবাদী তীহারা 
বেদান্ত দর্শনের প্রবর্তক ; ধাহারা প্রকৃতিবাদের পক্ষপাতী তাহারা 

সাঙ্খাদর্শন প্রচার করিলেন। তাহা ভিন্ন অনেকে পরমাণু;কষ্ 
ভৌতিক প্রপঞ্চের মূলতন্ব বশিয়া স্বতন্থ পথের পথিক হইলেন। 
এইরূপ নানা পন্থা! আবিষ্কৃত হইবার পর, শ্ীকষ্চ গীতায় এই 

সকল চিন্তাপ্রণালীর সমন্বয় ও সামগ্রস্ত স্থাপন করিয়া বাঁসদেবের 
মুখে উপনিষদের সতাগুলি পুনঃপ্রবপ্তিত করিলেন । পুরাণকন্তাগণও 
বাসদেবের রচিত পুরাণকে মাবার করিয়া সেই সতাগুলির নানা 
বাখা-_উপন্তাস ও রূপকচ্ছলে সাধারণ লোকের নিকট উপস্থিত 

করিলেন। ইহাতে বিদ্বান-মণ্ডলীর বাঁদবিবাদ বন্ধ হইল না, 
তাহারা স্ব স্ব মত প্রকাশপুর্বক বিশদরূপে দর্শনশান্ত্রের বিভিন্ন 

শীখার সিদ্ধান্তসকল তর্ক দ্বার! : প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। 
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স্১৫ 

আমাদের ষড়দর্শনের মাধুনিক স্বরূপ এই পরবস্তী চিন্তার কল ॥ 
শেষে শঙ্করাচাধা দেশময় বেদাস্ত প্রচারের অপুকব ও স্থায়ী ব্যবস্থা 
করিয়া সাধারণ লোকের হৃদয়ে বেদান্তের আধিপত্য বদ্ধমূল 
করিলেন । তাহার পরে আর পীচটি দর্শন অন্পসংখ্যক বিদ্বানের 
নধ্যে প্রতিঠিত হইয়া রহিল বটে, কিন্ত তাহাদের আধিপতা ও 
প্রভাব চিন্তা-জগৎ হইতে প্রা তিরোহিত হইল । সকবজনসম্মত 
বেদান্ত দর্শনের মপো মতভেদ উৎপন্ন হইয়া তিনটি মুখা শাখা ও 
অনেক গৌণ শাখা স্থাপিত হইল । জ্ঞানপ্রধান অদ্বৈতবাদ এবং 
ভক্তিপ্রধান বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের বিরোপ এখনও ভিন্দ্ু- 
পন্মের মধ্ধো বন্তমান । জ্ঞাননানী, ভক্তের উদ্দাম প্রেম ও ভাব- 
প্ব্ণভাকে উল্মীদলক্ষণ বলির। উদ্ভাউয়। দেন £ ভক্ত, জ্ঞানমার্সীর 
তন্বজ্ঞানস্পশাকে শুক্ষ তর্ক বলির উপেক্ষা করেন । উভয় মতই 
ভ্রান্ত ও সঙ্গীণ । ভিক্ভিম্পন্ তন্রভ্ভ্ানে আতঙ্কার বদি হইয়া মুক্তি 

পথ ভবরুদ্ধ থাঁকে, জ্ঞানশুহ্য ভভ্ভি অন্ধবিশ্বীস ও ভ্রমসম্থুলে 
তামসিকতা উত্পাদন করে । প্রকৃত উপনিষদ-দশিত ধন্মপথে 

হন্তীন ভক্তি ও কম্মের সামজস্য ও পরস্পর সহাযর়ত। রক্ষিত 
হতযম়াছে । 

যদি সকবব্যাপী € সববজনসম্মতত আষাধন্ম প্রচার করিতে হয়, 
তাভ। হইলে তাহ প্রকৃত আধাজ্ভীনের উপর সংস্থ।পিত করিতে 
হইবে । দর্শনশীস্ত্র চিরকাল একপক্ষ-প্রকাশক ও অসম্পূর্ন । 
স্মস্ত জগৎ এক সন্কীণণ মতের অনুষাকী তর্ক দ্বার! সীমাবদ্ধ করিতে 
গেলে সত্যের একদিক বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হয় বটে, কিন্ত 



২৬ ধম্ম ও জাতীয়ত। 

অপরদিকের অপলাপ হয়। অছ্বৈতবাদীদিগের মায়াবাদ এইবূপ 
অপলাপের দৃষ্টান্ত । ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহাই মায়াবাদের 

মূলমন্্। এই মন্ত্র যে জাতির চিন্তাপ্রণালীর মৃূলমন্ত্ররূপে 
প্রতিচ্টিত হয়, সেই জাতির মধ্ো জ্ঞানলিগ্লা,বৈরাগা ও সন্গাঁস- 
প্রির়তা বদ্ধিত হয়, রজঃশক্তি তিরোহিত হইয়। সত্ব ও তমঃ 
প্রাবলা-প্রাপ্ত হয় এবং একদিকে জ্ঞানপ্রাপ্ত সন্নাসী, সংসারে জাত- 
বিতৃঞ্চ প্রেমিক ভক্ত ও শাস্তিপ্রার্থী বৈরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধি, অপরদিকে 
তামসিক অঙ্ঞ অপ্রবৃত্তিসুগ্ধ অকন্মণা সাধারণ প্রজার দুর্দশাই 
সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘটিয়াছে। 
জগৎ যদি মিথাই হয়, তবে জ্ঞানতুষ্া ভিন্ন সববচেষ্টা নিরর্থক ও 

অনিষ্টকর বলিতে হয়। কিনব মান্তষের জীবনে জ্ঞানতৃষ্জ। ভিন্ন 
অনেক প্রবল ও উপযোগী বৃত্তি ক্রীড়। করিতিছে, সেই সকলের 

উপেক্ষায় কোনও জাতি টি'কিতে পারে না । এই অনর্থের ভয়ে 
শহ্করাচাধা পারমাথিক ও ব্যবহারিক বলিয়া জ্ঞানের দুইটি অঙ্গ 

দেখাইয়া অধিকারভেদে জ্ঞান ও কন্মের বাবস্থা করিলেন। কিন্তু 
তিনি সেই যুগের ক্রিয়াসন্কুল কন্মমার্গের তীব্র প্রতিবাদ করায় 
বিপরীত ফল কলিয়াছে। শঙ্করের প্রভাবে সেই কম্মনার্গ লুপ্ত- 
প্রায় হইল, বৈদিক ক্রিয়াসকল তিরোহিত হইল, কিন্তু সাধারণ 
লোকের মনে জগৎ মায়াস্্ট, কন্ম অজ্ঞানপ্রস্থত ও মুক্তির 
বিরোধী, অদুষ্টই সুখ-দুঃখের কারণ ইতাদি তমঃ-প্রবর্তক-মত 

এমন দু়রূপে বসিয়া গেল যে, রজঃশক্তির পুনঃ-প্রকাশ অসম্ভব 
হইয়। উঠিল। আধাজাতির রক্ষার্থ ভগবান পুরাণ ও তন্বপ্রচারে 



মায়া ৭ 

মায়াবাদের প্রতিরোধ করিলেন । পুরাণে উপনিষদ-প্রন্থুত আধা- 
ধর্মের নানাদিক কতকটা রক্ষিত হইল, তন্ত্র শক্তিউপাসনায় মুক্তি 
ও ভূক্তি রূপ দ্বিবিধ-ফল-প্রাপ্তার্থ লোককে কর্মে প্রবৃত্ত 
করাইলেন। প্রায়ই ধাহারা জাতিরক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রতাপ- 
সিংহ, শিবাজী, প্রতাপাদিতা, চাদরায় প্রভৃতি সকলেই শক্তি- 
উপাসক বা তান্ত্রিক-যোগীর শিষা ছিলেন৷ তমঃ-প্রস্থত অনর্থের 
নিষেধ করিবার জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কম্মসন্নাসের বিরোধী উপদেশ 
দিয়াছেন । 

নায়াবাদ সতোর উপর প্রতিচ্গিত। উপনিষদেও বল! হইয়াছে 
যে, ঈশ্বর পরম মায়াবী, তাহার মায়া দ্বারা দৃশ্য জগৎ স্কষ্ 
করিয়াছেন। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে, ত্রেগুণ্যময়ী 
মায়াই সমস্ত জগৎ বাণ্ত করিরা রহিয়াছে । একই অনিব্বচনীয় 

ব্রহ্ম জগতের যূল সতা, সমস্ত প্রপঞ্চ তীহার অভিব্যক্তি মাত্র, 
্বয়ং পরিণামশীল ও নশ্বর । যদি ব্রহ্ম একই সনাতন সতা 

হয়, ভেদ ও বহুত্ব কোথ। হইতে প্রন্থৃত, কিসের মধো প্রতিষিত, 
কিরূপে উৎপন্ন, এই প্রন্ন অনিবাধা | ব্রন যদি একমাত্র সতা 
হয়, তবে ব্রহ্ম হইতেই ভেদ ও বন্ৃত্ব প্রস্তুত, ব্রন্মের মধ্য 
প্রতিষ্ঠিত, ব্রন্মের কোন অনিব্বচনীয় শক্তি দ্বারা উৎপন্ন, ইহাই 
উপনিবদের উত্তর। সেই শক্তিকে কোথাও মায়াবীর মায়া, 
কোথাও পুরুব-অধিষ্ঠিত প্রকৃতি, কোথাও ঈশ্বারের বিদ্যা 
অবিদ্তাময়ী ইচ্ছশক্তি বল! হইয়াছে । ইহাতে তাকিকের মন 
সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই ; কিরূপে এক বনু হয়, অভেদে ভেদ 
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উৎপন্ন হয়, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখা! হয় নাই। শেষে 
একটি সহজ উত্তর মনে উদয় হইল, এক বনু হয় না, সনাতন 
আভেদে ভেদ উৎপন্ন হইতে পারে না, বন্ধ মিথা, ভেদ অলীক, 
সনাতন অদ্বিতীয় আত্মার মধো স্বপ্নের হ্যায় ভাসমান মায়া 
মাত্র, আত্মাই সত্য, মাত্মাই সনাতন । ইহাতেও গোল, মায়া 
আবার কি, মায়া কোথা হইতে প্রস্থৃত, কিসের মধো প্রতিচিত 
কিরপে উৎপন্ন হয়? শঙ্কর উত্তর করিলেন, মায়া কি তাহ! 
বল। যায় ন।, মায়া অনিববচনীয়, মায়া প্রস্তুত হয় না, মায়া 
চিরকাল আছে অথচ নাই। গোল মিটিল না, সন্তোষজনক 
উত্তর পাওয়া গেল না । এই তর্কে এক অদ্ঘিতীয় ব্রন্মের মধ্যে 
আর-একটি সনাতন অনিবৰচনীয় বস্তু প্রতিষ্ঠিত হইল, একত 
রক্ষিত হইল না। 

শঙ্করের যুক্তি হইতে উপনিষদের যুক্তি উৎকৃষ্ট । ভগবানের 
প্রকৃতি জগতের মূল, সেই প্রকৃতি শক্তি, সচ্চিদীনন্দের সচ্চিদা- 
নন্দময়ী শক্তি । আত্মার পক্ষে ভগবান পরমাত্মা, জগতের 

পক্ষে পরমেশ্বর ৷ ' পরমেশ্বরের ইচ্ছা শক্তিময়ী, সেই ইচ্ছা 
দ্বারাই এক হইতে বন, অভেদে ভেদ উৎপন্ন হয়। পরমার্থের 
হিসাবে ব্রহ্ম সতা, জগৎ মিথ্যা, পরানায়াপ্রস্তত, কারণ ত্রহ্গ 
হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রন্ষের মধ্যে বিলীন হয়। দেশকালের 
মধ্যেই প্রপঞ্চের অস্তিত্ব, ব্রন্মের দেশকালাতীত অবস্থায় তাহার 
অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্গের মধো প্রপঞ্চযুক্ত দেশকাল : ব্রহ্মা দেশ- 
কালের মধো আবদ্ধ নহে । জগৎ ব্রহ্ম হইতে প্রস্ত, ব্রন্মের 
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মধ্যে বর্তমান, সনাতন অনির্দেশ্ন ব্রন্মে আস্ঘন্তবিশিষ্ট জগতের 

প্রতিষ্ঠা, তত্র ত্রন্মের বিষ্ভা-অবিষ্ভাময়ী শক্তি দ্বারা সষ্ট হইয়! 

বিরাজ করিতেছে। যেমন মানুষের মধো প্রকৃত সতা উপলব্ধি 
করিবার শক্তি বাতীত কল্পন! দ্বারা অলীক বন্তু উপলবি 

করিবার শক্তি বিদ্মান, তেমনি ব্রন্ষের মধ্যেও বিষ্ঠা ও 

অবিষ্ভা, সত্য ও অনুত আছে। তবে অনৃত দেশকালের স্থটি। 
যেমন মানুষের কল্পন! দেশকালের গতিতে সতো পরিণত হয়, 

তেমনই যাহীকে আমরা অনুত বলি তাহা সর্ববথা অনৃত নহে, 
সত্যের অননুভূত দিক মাও। প্রকৃতপক্ষে সর্বং সতাং; 
দেশকাঁলাতীত অবস্থায় জগৎ মিথা, কিন্তু আমরা দেশকাঁলাঁতীত 

নহি, আমরা জগৎ মিথা। বলিবার অধিকারী নুঠি। দেশকালের 

মধ্যে জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ সতা। যখন দেশকালাতীত 

হইয়৷ ব্রন্গে বিলীন হইবার সময় আসিবে ও শক্তি উৎপন্ন হবে, 
তখন আমর! জগৎ মিথা। বলিতে পারিব, অনধিকারী বলিলে 

মিথ্যাচার ও ধন্মের বিপরীত গতি হয়। আমাদের পক্ষে ব্রহ্ম 

সত্য, জগং মিথ্যা বল! অপেক্ষা ব্রহ্ম সর্প, জগৎ ব্রহ্ম বলা 

উচিত। ইহাই উপনিষদের উপদেশ, সব্বং খছিদং ব্রহ্ম, এই 
সতোর উপর আধ্যধন্ম প্রতিষিত। 



অহঙ্কার 

আমাদের ভাষায় অহঙ্কার শব্দটির এমন বিকৃত অর্থ হইয়া 
গিয়াছে যে, আধ্াধন্মের প্রধান প্রধান তত্ব বুঝাইতে অনেক 
সময় গোল হইয়া পড়ে। গ্ব্ব রাজসিক অহঙ্কারের একটা 
বিশেৰ পরিণাম মাত্র, অথচ সাধারণতঃ অহঙ্কার শবেের এই 
অর্থই বোঝা যম; অহঙ্কার-তাগের কথা বলিতে গর্ব 
পরিতাঁগ ব। রাজসিক অহঙ্কার বজ্জনের কথা মনে উঠে। 
প্রকৃতপক্ষে অহংজ্ঞীন মাত্রই অহম্কার। অহংবুদ্ধি মানবের 
বিজ্ঞানময় আত্মার মধ্যে স্থষ্ট হয় এবং প্রকৃতির অন্তর্গত তিনটি 
গুণের ক্রীড়ায় তাহার তিন প্রকার বৃত্তি বিকশিত হয়, সাত্বিক 
অহঙ্কার, রাজসিক 'অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার । সাত্বিক 
অহঙ্কার জ্ঞানপ্রধান ও স্থখপ্রধান। আমার জ্ঞান হইতেছে, 
আমার আনন্দ হইতেছে, এই ভাব গুলি সাত্বিক অহঙ্কারের 
ক্রি । সাধকের অহং ভক্তের অহং জ্ঞানীর অহং নিক্কাম 
কক্মীর অহং সত্বপ্রধান, জ্ঞানপ্রধান, স্ুখপ্রধান। রাজসিক 
অহঙ্কার কন্মপ্রধান। আমি কম্ম করিতেছি, আমি জয় 
করিতেছি, পরাজিত হইতেছি, চেষ্টা করিতেছি, আমারই কার্ধা- 
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সিদ্ধি, আমারই অসিদ্ধি, আমি. বলবান, আমি সিদ্ধ, আমি সুখী, 
আমি ছুঃখী, এই সকল ভাব রজঃপ্রধান, কন্মপ্রধান, প্রবৃত্তিজনক । 
তামসিক অহঙ্কার অজ্ঞতা! ও নিশ্টেষ্টতায় পুর্ণ। আমি অধম, 
আমি নিরুপায়, আমি অলপ, অক্ষম, হীন, আমার কোনও আশা 

নাই, প্রকৃতিতে লীন হইতেছি, লীন হওয়াই আমার গতি, এই 
সকল ভাব তমঃপ্রধান অপ্রবৃত্তি ও অপ্রকাশজনক | বাহার 

তামসিক অহঙ্কারে ক্রিষ্ট, তাহাদের গবর্ব নাই, অথচ অহঙ্কার 

পূর্ণমাত্রায় আছে, কিন্তু সেই অহস্কার অধোগতি, নাশ ও শুন্য- 
্রক্মপ্রাপ্তির হেতু । যেমন গব্বের অহঙ্কার আছে, তেমনই 
নম্রতার অহঙ্কারও আছে, যেমন বলের অহঙ্কার আছে, তেমনই 
দুর্বলতার অহস্কারও আছে । যাহারা তামসক ভাবে গববহীন, 

তাহারা অধম, ছুব্ল, ভয়ে ও নিরাশায় পরপদানত। তামসিক 

নম্রতা, তামসিক ক্ষমা, তামসিক সহিষ্ুতার কোনও মূল্য নাই 

ও কোনও সুফল নাই। যিনি সব্বত্র নারায়ণকে দর্শন করিয়া 
সকলের নিকট নর, সহিষ্ণু ও ক্ষমাঁবান্ হন, তাহারই পুণা হয়। 

যিনি এট সকল অহঙ্কৃত বৃত্তি পরিতাঁগ করিয়া ত্রেগুণাময়ী 

মায়াকে অতিক্রম করেন, তাহার গববও নাই, নত্রতাও নাই, 
ভগবানের জগন্ময়ী শক্তি তাহার মনপ্রাণরূপ আধারে যে ভাব 

দেন, তিনি তাহা লইয়া সন্তষ্ট। অনাসক্ত ও অটল শান্তি ও 

আনন্দ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। তামসিক অহঙ্কার সর্ব 
বর্জনীয়। রাজসিক অহঙ্কারকে জাগাইয়া সত্ব-গ্রান্থত জ্ঞানের 

সাহাযো তাহা নির্মল কর! উন্নতির প্রথম সোঁপান। রাজসিক 
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অহঙ্কারের হস্ত হইতে মুক্তির উপায় জ্ঞান শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
বিকাশ । সত্বপ্রধান ব্যক্তি বলেন না যে, আমি সুখী ; তিনি 
বলেন, আমার প্রাণে স্ুখবিকাশ হইতেছে ; তিনি বলেন ন। যে, 
আমি জ্ঞানী ; তিনি বলেন, আমার মধো জ্ঞীনসপ্পর হইতেছে । 
তিনি জানেন যে, সেই সুখ ও জ্্ান তাহার নহে, জগন্মাতার। 
মথচ সবব প্রকার অনুভবের সহিত ঘখন আনন্দসন্তোগের জন্য 
লিপ্ততা থাকে তখন সেই জ্ঞানী বা ভক্তের ভাব অহস্কত। 
“আমার হইতেছে”, যখন বলা হয় তখন আহংবুদ্ধি পরিতাগ 
কর! হইল না। গুণাতীত ব্যক্তিই সম্পূর্ণ অহঙ্কারজয়ী। তিনি 
জানেন, জীব সাক্সী ও ভোক্তা, পুরুষোত্তম অন্ুমন্তা, প্রকৃতি কর্ত।, 
ইহার মধো “আমি” নাই, সবই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রন্দের 
বিদ্যাবিদ1ময়ী শক্তির লীলা । মহংজ্ঞান জীব-আধিষ্চিত প্রকৃতির 
মবো একটি মায়াপ্রন্তত ভাবমাত্র । এই অহংজ্ঞীনরহিত ভাবের 
শেষ অবস্থা সচ্চিদানন্দে লয়। কিন্তু যিনি গুণাতীত হইয়াও 
পুরুষোত্তমের ইচ্ছায় লীলা মধো অবস্থান করেন, তিনি পুরুবোব্তম 
ও জীবের স্বতন্ব অক্তি্ধ রক্ষা করিয়া আপনাকে প্রকৃতিবিশিষ্ট 
ভগবদংশ বুঝিয়া লীলার কাধ্য সম্পন্ন করেন। এই ভাবকে 
অহঙ্কার বল। যায না । এই ভাব পরমেশ্বরেরও আছে, তাহার 
মবো অজ্ঞান বা লিপ্ুুতা নাই, কিন্তু আনন্দময় অবস্থ। স্বস্থ না 

হইয়া জগন্ুখী হয়। ধাহার এই ভাব, তিনিই জীবনুক্ত। 
লয়-রূপ মুক্তি দেহপাতে লাভ করা যায়! জীবন্মুক্তদশ। দেহেই 
অনুভূত হয়। 



নিরত্তি 

আমাদের দেশে ধন্মের কখনও সম্কীর্ণ ও জীবনের মহৎ 
কম্মের বিরোধী ব্যাখা মনীধিগণের মধো গৃহীত হইত না। 
সমস্ত জীবনই ধশ্মক্ষেত্র, হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষার মূলে এই মহত 
ও গভীর তত্ব নিহিত ছিল। পাশ্চাতা শিক্ষার স্পর্শে কলুষিত 
হইয়া আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষার বিকৃত ও অস্বাভাবিক অবস্থা 
হইয়াছে । আাসরা! গ্রায়ই এই ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হই যে, 
সন্ন্যাস, ভক্তি ও সান্বিক ভাব ভিন্ন আর কিছু ধন্মের অঙ্গ 
হইতে পারে না। পশ্চাতাগণ এই সন্কীর্ণ ধারণ লইয়৷ ধর্ম 
লোচনা করেন। হিন্দুরা ধন্ম ও অধন্ম এই দুই ভাগে রা 
যত কাধা বিভক্ত করিতেন : পাঁশ্চাতা জগতে ধর্ম, অধম্ম ও 

ধম্মীধন্মের বহিভূতি জীবনের অধিকাংশ ক্রিয়া ও বৃত্তির অনুশীলন, 
এই তিন ভাগ করা হইয়াছে । ভগবানের প্রশংসা, প্রার্থনা, 
সংকীর্তন, গির্জায় পাড্রীর বক্তৃতা শ্রবণ ইতাঁদি কম্মকে ধর্মম 
বা 1011610) বলে, 1012111% বা সংকাঁধা ধন্মের অঙ্গ নহে, 
তাহা স্বতন্্, তবে অনেকেই 1011হ100, ও 11012116 ঢুইটিউ 
ধর্মের গৌণ অঙ্গ বলিয়া স্বীকারও করেন। গিক্জীয় না যাওয়া, 
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নাস্তিকবাদ বা সংশয়বাদ এবং 1011101এর নিন্দা বা তৎসন্বন্ধে 

ওদাসীন্যাকে জধন্ম (17101161017) বলে, কুকাধা 100000181019 

বলে, পূর্বোক্ত মতানুসারে তাহাও অধম্মের অঙ্গ! কিন্তু অধি- 
কাংশ কম্ম ও বুন্তি ধন্মীধন্মের বহিভূতি। 7০11810য7 ও 1116, 

ধন্ম ও কন্ম স্বতন্্। আমাদের মধো অনেকে ধন্ম শকের এইরূপ 
বিকৃত অর্থ করেন। সাধুসন্নাসীর কথা, ভগবানের কথা, দেব- 
দেবীর কথ, সংসারবজ্জনের কথাকে তাহারা ধন্ম নামে 

অভিহিত করেন ঃ কিন্তু আর কোন প্রসঙ্গ উদ্ধাপন করিলে, 
হীরা বলেন, ইহা সংসারের কথা, ধন্মের কথা নহে। 
হাদের মনে পাশ্চাতা 76]10101এর ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, 

ধম্ম শব্দ শ্রাবণ করিবামান্র 7০118107এর কথা মনে উদয় হয়, 
নিজের সজ্ঞাতসারেও সেই অর্থে ধম্ম শব্দ বাবহার করেন। কিন্তু 

আমাদের স্বদেশী কথায় এইরূপ বিদেশী ভাব প্রবেশ করাইলে 
শামরা উদার ও সনাতন আধাভাব ও শিক্ষা হইতে জঙ্ট হই। 

সমস্ত জীবন ধন্মান্ষেত্র, সংসারও ধন্ম। কেবল আধাত্মিক 
জ্ঞীনালোচন। ও ভক্তির ভাব ধন্ম নহে, কন্মও ধন্ম। আমাদের 
সমস্ত সাহিত্য বাপ্ত করিয়া এই মহতী শিক্ষা সনাতন ভাবে 
রহিয়াছে-_এফ ধন্মঃ সনাতন । 

অনেকের ধারণা ষে কন্ম ধর্মের অঙ্গ বটে, কিন্তু সব্ববিধ 
কন্ম নহে; কেবল যেগুলি সাত্বিকভাবাপন্ন, নিবৃত্তির অনুকূল, 
সেইগুলি এই নামের যোগ্য । ইহাঁও ভ্রান্ত ধারণা । যেমন 
সাত্বিক-কণ্ম ধন্ম, তেমনই রাজসিক-কর্্মও ধন্ম। যেমন জীবের 

গং 

গে 



গা 

চে ৩৫ 

উপর দয়া করা৷ ধণ্ম, তেমনই ধন্মযুদ্ধে দেশের শক্রকে হনন 
করাও ধন্ম। যেমন পরোপকারার্থে নিজের সুখ, ধন ও প্রাণ 
পর্যাস্ত জলাগ্জলি দেওয়া ধশ্ম, তেমনই ধন্মের সাধন শরীরকে 
উচিতভাবে রক্ষা করাও ধন্ম। রাজনীতিও ধম্ম, কাঁবারচনাও 
ধশ্ম, চিত্রলিখনও ধশ্ম, মধুর গানে পরের মনোরঞ্জন সম্পাদনও 
ধন্ম। যাহার মধ্যে স্বার্থ নাই, তাহাই ধন্ম, সেই কম্ম বড় 
হউক, ছেশট হউক । ছোট-বড় আমরা হিসাব করিয়া দেখি, 
ভগবানের নিকট ছোট বড় নাই, কোন্ ভাবে মান্বষ নিজ 
স্বভাবোচিত বা অুষ্টদত্ত কম্ম আচরণ করে তিনি সেউ দিকেই 
লক্ষা রাঁখেন। উচ্চ ধন্ম শ্রেষ্ট ধন্ম এই, যে-কম্মই করি, 
তাহা তাহাঁরই চরণে অর্পণ কবা, যজ্ঞ বলিয়! করা, তাহার 

প্রকৃতিদ্বারা কৃত বলিয়া সমভাবে স্বীকার করা । 
ঈশা বাস্যমিদং সববং যংকিঞ্চ জগতাং জগৎ । 

তেন তাক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কল্তত্ষিদ্ধনং ॥ 
কুক্বনেবেছ কন্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঁ। 

অর্থাৎ যাহা দেখি, যাহা করি, যাহা ভর্টবি, সবই তাহার 
মধো দেখা, তাহার চিন্তায় যেন বস্ত্রে আচ্ছাদিত কর। হইল শ্রেষ্ঠ 
পথ, সেই আবরণকে পাপ ও অধম্ম ভেদ করিতে অসমর্থ । মনের 
মধ্যে সকল কন্মে বাসনা ও আসক্তি তাগ করিয়া কিছু না 

কামন। করিয়া কন্মের স্রোতে যাহা পাই, তাহা! ভোগ করিব, 
সকল কম্ম করিব, দেহ রক্ষা করিব, ইহাই ভগবানের প্প্রিয় 
আচরণ এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম । ইহাই প্রকৃত নিবৃত্তি। বুদ্ধিই নিবৃত্তির 
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স্থান, প্রাণে ও ইন্দড্িয়ে প্রবৃত্তির ক্ষেত্র । বুদ্ধি প্রবৃত্তি দ্বার! 
স্পৃষ্ট হয় বলিয়া যত গোল । বুদ্ধি নিলিপ্তভাবে সাক্ষী ও 
ভগবানের [0-0101)00 বা 59016910977 হইয়। থাকিবে, নিষ্কাম 

হইয়া তাহার অন্মোদিত প্রেরণা প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে জ্ঞাপন করিয়া 
দিবে ; প্রাণ ও ইন্দ্রিয় তদনুসারে স্ব স্ব কম্ম করিবে। কর্মত্যাগ 
অতি ক্ষুদ্র, কামনার ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ। শরীরের নিবৃত্তি 
নিবৃত্তি নহে, নিলিপ্ততাই প্রকৃত নিবৃত্তি। 



উপনিষদ 

আমাদের ধন্ম অতি বিশাল ও নানা শাখা-প্রশাখা শোভিত। 

তাহার মূল গভীরতম জ্ঞীনে আরঢ, তাহার শাখাগুলি কন্মের 
অতি দূর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তুত। যেমন গীতার অশ্বথবৃক্ষ, উর্দমূল 
ও অধশীখঠ তেমনই এই ধন্ম জ্ঞানপ্রতিষিত, কন্মপ্রেরক। 
নিবৃন্তি তাহার ভিত্তি, প্রবৃত্তি তাহার গৃহ ছাদ দেওয়াল, 
মুক্তি তাহার চুড়াী। মানবজাতির সমস্ত জীবন এই বিশাল 
হিন্দুধন্ম-বুক্ষের আশ্রিত। 

সকলে বলে বেদ হিন্দুধন্মের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু অল্প লোকেই 
সেই প্রতিষ্ঠার ত্বরূপ ও মন্্ অবগত আছে; প্রায়ই শাখাগ্রে 
বসিয়া আমরা ছুই-একটি স্ুস্বাছ নশ্বর ফলেন্দ আস্বাদে মজিয়া 
থাকি, মূলের কোনও সন্ধান রাখি না। আমরা শুনিয়াছি বটে 
যে বেদের ছুইভাগ আছে*:.কম্মকাঁণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, কিন্তু আসল 
কন্মকাণ্ড কি বা জ্ঞানকাণ্ড কি তাহ। জানি না। আমরা মোক্ষ- 
মূল্লর কৃত খণ্থেদের' ব্যাখ্যা! পড়িয়া থাকিতে পারি বা রমেশচন্দ্র 
দত্তের বাঙ্গাল। অনুবাদ পড়িয়া থাকিতে পারি, কিন্তু খণ্েদ কি 
তাহা জানি না। মোক্ষমূল্পর ও দত্ত মহাশয়ের নিকট এই জ্ঞান 

৮০ 
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পাইয়াছি যে খগ্বেদের খধিগণ প্রকৃতির বাহ পদার্থ বা ভূত- 
সকলকে পুজা! করিতেন, স্ুর্যা চন্দ্র বায়ু অগ্নি ইতাদির স্তব- 
স্তোত্রই সনাতন হিন্দুধশ্মের সেই অনাদ্যনস্ত অপৌরুষেয় মূল 
জ্ঞান। আমরা ইহাই বিশ্বাস করিরা বেদের, খষিদের ও হিনদু- 
ধন্মের অবমানন! করিয়। মনে করি যে আনর। বড়ই বিদ্বান, বড়ই 
“আলোকপ্রাপ্ত”। আসল বেদে সতা সতা কি আছে, কেনইবা 
শহ্করাচাধ্য প্রভৃতি মাজ্ঞানী ও মহাপুকষগণ এই স্তবস্তোত্র- 
গুলিকে অনাগ্যনন্ত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত জ্ঞ/ন বলিয়া মানিতেন, তাহার 
কোন অনুসন্ধান করি ন1। 

উপনিষদইবা কি, তাহাও অতাল্প লোক জানে । যখন 

উপণিষদের কথ বলি, আমরা প্রায়ই শঙ্করাচার্ধোর অইদবৈতবাদ, 
রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ ইতাদি দশনিক 
বাখার কথা ভাবি। আসল উপনিধদে কি লেখা রহিয়াছে, 
হার প্রকৃত অর্থ কি, কেন পরস্পরবিরোধী ষড়দর্শন এই এক 

মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ঘড়দর্শনের অতীত কোন্ নিগুঢ অর্থ 

সেই জ্ঞানভাগ্ডারে লভা হয়, এই চিন্তাও করি না। শঙ্কর যে 
অর্থ করিয়। গিয়াছেন, আমরা স্হক্্র বর্ষকাল সেই অর্থ গ্রহণ 
করিয়া আসিয়াছি, শঙ্করের বাখাই আমাদের ব্দে, আমাদের 
উপনিষদ, কষ্ট করিয়া আসল উপনিষদ কে পড়ে? যদি পড়ি, 
শক্ষরের বাখার বিরোধী কোন বাখা। দেখিলে আমরা তখনই 
তাহ ভূল বলির! প্রত্যাখান করি। অথচ উপনিষদের মধো 
কেবল শহ্করলন্ধ জ্ঞীন নহে, ভূত বর্তমান ভবিষ্যতে যে আধ্যাত্মিক 



উপনিষদ ৩৯ 

জ্ঞান বা তত্বজ্ঞান লব্ধ হইয়াছে বা হইবে, সেইগুলি আধা খবি ও 
মহাযোগী অতি সংক্ষিপ্তভাবে নিগৃঢ় অর্থপ্রকাশক শ্লোকে নিহিত 
করিয়। গিয়াছেন। 

উপনিষদ কি? যে অনাছ্যনন্ত গভীরতম সনাতন জ্ঞানে 
সন'তন ধন্ম আর্ঢ়মূল, সেই জ্ঞানের ভাগ্ডার উপনিষদ । 
চতুব্ধদের স্ক্তাংশে সেই ভান পাওয়া যায়, কিন্তু উপমচচ্ছলে 
স্তোছের বাহ্যিক আর্থ ছবার। আচ্ছাদিত, যেমন আদর্শে মাননের 
প্রতিযস্তি। উপনিষদ জনাচ্ছন্ন পর্রনজ্ঞান, আসল মন্ুষ্েধ 

শগন'বৃত অবরুব। খগ্বেদের বক্তা খধিগণ এশ্ববিক প্রেরণায় 

আধাঝিক ভ্ঞান শব্দ ও ছন্দে গুকাশ করিয়!ছিলেন, উপনিষদের 
খধিগণ সাক্ষীদ্দর্শন সেই জ্ঞানের স্বরূপ দেখিয়া অল্প ও গম্ভীর 
কথায় সেই জ্ঞান বাক্ত করিলেন। অদৈতবরদি ইভাঁদি কেন, 
তাহার পরে যত দ।শনিক চিন্তা ও বাদ ভারতে, হবোপে, 
এস্য়ায় স্ হইয়াছে, টিটি এ সা চন, বাদ, 

উারুউযিনের ক্রমধিকাশ, কমাতে? 10৯:১৮150, ভেগেল, কান্ত, 

শ্পিনোভা শোপন্হাগর, 85175177851 1100108),5071৮, 

সকলই উপনিবদের খধিগণের আলাদর্শনে দুটি ও ব্যক্ত 
হইঝাছিল। কিন্তু হন্যত যাহা খণ্ডভীবে ৫, মতো অআংশমান্র 
হইথা& সম্পূর্ণ সতা বলিয়া প্রচারিত, মতা-ণিথা মিশ্রিত করির। 
বিকৃতভাবে বর্ণিত, ভাঁহা উপনিষদে অম্পূর্ণভাবে, নি প্রকৃত 
সম্বন্ধে আবদ্ধ ভইয়, শুদ্ধ ভভ্রান্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
আতএব শঙ্করের বাখায় বা আর-কাহীরও বাখ্যায় সীমাবদ্ধ ন! 



৪০ ধর্ম ও 

হইয়। উপনিষদের আসল গভীর ও অথ অর্থগ্রহণে সচে্ হওয়া! 
উচিত। 

উপনিষদের অর্থগৃঢ স্থানে গ্রবেশ করা। খধিগণ র্কের 
বলে, বিষ্ার এ্রপারে, গ্রেরণীর শ্রোতে উপনিষদুক্ত জ্রানলাত 
করেন নাই, যে গৃঢ্থানে মমাক্ জ্ঞানের চাবি মনের নিভৃত কাক্ষে 
ঝুলান রহিয়াছে, যোগদ্বারা অধিকারী হইয়া সেই কক্ষে গ্রবেশ 
করিয়া মে চাবি নামাইয়। তাহারা অনন্ত জ্ঞানের বিস্তীর্ণ 
রাজোর রাজা হইয়াছিলেন। দেই চাবি হস্তগত না হইলে 
উপনিষদের প্রকৃত অর্থ খুলিয়া যায় না। কেবল তর্কবলে 
উপনিষদের অর্থ করা ও নিবিড় অরণো উচ্চ উচ্চ বৃক্ষাগ্র মোম- 
বাতির আলোকে নিরীক্ষণ করা৷ একই বথা। সাক্ষাদদর্শন 
্ধ্যানোক, যাস দ্বারা মমস্ত অরণা আলোকিত হইয়া অন্বেষণ, 

কারীর নয়মগোচর ইয়। সাক্ষাদদর্শন যোগেই লতা । 



পুরাণ 

পূর্ব প্রবন্ধে উপনিষদের কথা লিখিয়াছি এবং উপনিষদের 
প্রকৃত ও সম্পূর্ণ অর্থ বুবিবার প্রণালী দেখাইয়াছি। উপনিষদ 
যেমন হিন্দুরন্মের প্রমাণ, পুরাণও প্রনাণ; শ্রুতি যেমন গ্রমাণ, 
স্মৃতিও গ্রমাণ, কিন্তু একদরের নহে । শ্রুতি ও গ্তাক্ষ প্রমাণের 
সঙ্গে যদি স্মৃতির বিরোদ হয়, তাহা হইলে স্মুজ্রি গ্রমাণ গ্রহণীয় 
নহে। যাহা যোগসিদ্ধ দিবাচক্কুপ্রাপ্ত খবিগণ দর্শন করিয়াছেন, 
অন্ত্্যামী জগদ্গুরু তাহাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে শ্রবণ করাইয়াছেন, 
তাহাই শ্রুতি। প্রাচীন জ্ঞান ও বিদ্যা, যাহ পুরুষপরম্পরায় 
রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই স্বৃতি। শেষোক্ত জ্ঞান 
অনেকের মুখে অনেকের মনে পরিবপ্তিত, বিকৃত হইয়! আসিতে 
পারে, অবস্থান্তরে নৃতন ঘৃতন মত ও প্রয়োজনের অনুকূল নৃতন 

আকার ধারণ করিয়া আসিতে পারে। অতএব স্মৃতি শ্রুতির 
্যায় অভ্রান্ত বল! যায় না। স্মৃতি অপৌরুষেয় নহে, মনুষোর 
সীমাবদ্ধ পরিবর্তনশীল মত ও বুদ্ধির সৃষ্টি । 

পুরাণ স্মৃতির মধো গ্রধান। উপনিষদের আধ্াত্বিক তত্ব 
পুরাণে উপন্যাস ও রূপকাঁকারে পরিণত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 



৪২ ধন্ম ও জাতীয়ত৷ 

ভারতের ইতিহাস, হিন্দুধম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও অভিবাক্তি, 
পুরাতন সামাজিক অবস্থ।, আচার, পুজা, যোগসাধন, চিন্তা- 
প্রণালীর অনেক আবশ্যক কথা পাওয়া যায়। ইহা৷ ভিন্ন পুরাপ- 
কার প্রায় সকলে হয় সিদ্ধ, নয় সাধক; তাহাদের জ্ঞান ও 
সাধনলন্ধ উপলব্ধি তীহাদের রচিত পুরাণে লিপিবদ্ধ হইরা 
রহিয়াছে । বেদ ও উপনিষদ হিন্দুধন্মের আসল গ্রন্থ, পুরাঁণ সেই 
গ্রন্থের ব্যাখা! । ব্যাখা। আসল গ্রন্থের সমান হইতে পারে না। 
তুমি যে বাযাখা। কর আমি সেই ব্যাখ্য। না-ও করিতে পারি, কিন্তু 
আসল গ্রন্থ পরিবর্তন বা অগ্রাহ্য করিবার কাহারও অধিকার 

নাই । যাহা! বেদ ও উপনিবদের সঙ্গে মিলে না, তাহা হিন্দু- 
ধন্মের অঙ্গ বলিয়া! গৃহীত হইতে পারে না, কিন্ত পুরাণের সঙ্গে 
মিল না হইলেও নূতন চিন্তা গৃহীত হইতে পারে। বাখার 
মূলা ব্যাখ্যাকর্তার মেধাশক্তি, জ্ঞীন ও বিদ্ভার উপরে নির 
করে। যেমন, বাসদেবের রচিত পুরাণ ষদ্দি বিদ্যমান থাকিত, 
তাহার আদর প্রায় শ্রুতির সমান হইত ; তাহার অভাবে ও 
লোমহষণ রচিত পুরাণের অভাবে যে অষ্টাদশ পুরাণ বিদ্যমান 
রহিয়াছে, ত্মধো সকলের সমান আদর না করিয়া বিষণ ও ভাগ- 
বত পুরাণের ন্তায় যোগসিদ্ধ ব্যক্তির রচনাকে অধিক মুলাবান 
বলিতে হয়, মার্কপ্ডেয় পুরাণের মত পণ্ডিত অধাত্ববিষ্যাপরায়ণ 
লেখকের রচনাকে শিব বা অগ্রিপুরাণ অপেক্ষা গভীর জ্ঞানপুর্ণ 
বলিয়া চিনিতে হয়। তবে ব্যাসদেবের পুরাণ যখন আধুনিক 
পুরাণগুলির আদরিগ্রন্থ, এইগুলির মধো যেটি নিকৃষ্ট তাহাতেও 
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হিনদুম্মের তত্বগ্রকাশক অনেক কথা নিশ্চয় রহিয়াছে, এবং 
যখন নিকৃষ্ট পুরাণও জিদ্ঞাু বা তক্ত যোগাত্যাসরত সাধকের 
লেখা, তখন রচয়িতা স্বগ্রয়াস-লৰ জ্ঞান ও চিন্তাও আদরণীয়। 

বেদ ও উপনিষদ হইতে পুরাণকে স্বতত্ত্র করিয়া বৈদিক ধর্ম 
ও পৌরাণিক ধর্ম বলিয়! ইংরাজীণিক্ষিত লৌক যে মিথ্যা ভেদ 
করিয়াছে, তাই। ভ্রম ও অজ্ানসভভূত। বেদ ও উপনিষদের 
জ্বীন সর্বসাধারণকে বুঝায়, ব্যাখ্যা করে, বিস্তারিতভাবে 
আলোচন। করে, জীবনের সামান্ট সামান্য কার্ধো লাগাইবার চেষ্টা 
করে বলিয়া পুরাণ হিন্দুধর্মের গ্রমাণের মধ্ো গৃহীত । ধাহারা বেদ 
ও উপনিষদ ভুলিয়৷ পুরাণকে স্বতন্ব ও যথেষ্ট গ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ 
করেন, তাহীরাও ত্রা্ত। তাহাতে হিন্দধরের অতান্ত ও অপৌ- 
রুষের মূল বাদ দেওয়ায় ভ্রম ও মিথাজ্ঞানাক ্শ্রয় দেওয়া হয়, 

বেদের অথ লোগ পায়, পুরাণের প্রকৃত অর্থও লোপ গায়। 
বেদের উপর পুরাণকে গ্রতিষ্টিত করিয়া পুরাণের উপযোগ 
করিতে হয়। 



প্রাকাম্য 

+ 

লোকে যখন অষ্টসিদ্ধির কথা বলে, তখন অলৌকিক যোগ- 
প্রাপ্ত কয়েকটি অপূর্ব শক্তির কথ ভাবে। অবশ্য অষ্টসিদ্ধির 
ূর্ণবিকাশ যোগীরই হয়, কিন্তু এই শক্তিসকল প্রকৃতির সাধারণ 
নিয়মের বহিতূ ত নহে, বরং আমরা যাহাকে গ্রকৃতির নিয়ম বলি, 
তাহা অষ্টসিদ্ধির সাবেশ। 

অষ্টমিদ্ধির নাম মহিমা, লঘিমা, অণিমা, গ্রাকামা, বাণ্চি, 
এশবর্যা, বশিতা, ঈশিত।। এইগুলিই পরমেশ্বরের অষ্ট স্বভাব- 
সিদ্ধ শক্তি বলিয়৷ পরিচ্তি। প্রাকামা ধর, প্রাকামোর অর্থ 
সমস্ত ইন্দিয়ের সম্পূর্ণ বিকাশ ও অবাধ ক্রিয়া। বাস্তবিক, পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দিয় ও মনের সকল ক্রিয়া প্রাকামোর অন্তর্গত। গ্রাকা- 
ম্যের বলে চক্ষুতে দেখে, কাণে শোনে, নাকে আঘাঁণ লয়, ত্বকে 
স্পর্শ অনুভব করে, রসনায় রসাম্বাদন করে, মনে বাহাম্পর্শ- 
সকল আদায় করে। সাধারণ লোকে ভাবে, স্থল ইন্দিয়েই 
জ্ঞানধারণের শক্তি ; তত্ববিদ্ জানে চোখ দেখে না, মন দেখে, 
কাণ শোনে না, মন শোনে, নাক আঘাঁগ করে না, মন আঘাথ 
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করে। যাহার! আরও তন্বজ্ঞানী, তাহারা জানেন মনও দেখে 
না, শোনে না, আঘাঁণ করে না, জীব দেখে, শোনে, আঘাণ 
করে। জীবই জ্ঞাতা। জীব ঈশ্বর, ভগবানের অশ। ভগ- 
বানের অষ্টসিদ্ধি জীবেরও অষ্টসিদ্ধি। 

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবস্ভূতঃ সনাতন: । 
মন:ষষ্টানীন্দরিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ 
শরীরং যদবাপ্পোতি যচ্চাপুাতক্রামতীশ্বরঃ | 
গৃহীত্বৈতানি স যাতি বায়ুন্ধানিবাশয়াৎ ॥ 
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্বাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ 

আমার সনাতন অংশ জীবলোকে জীব হইয়া মন ও পণ্চেন্দিয় 
প্রকৃতির মধো পাইয়া আকধণ করে (নিজ উপযোগে লাগায় 
ও ভোগের জন্ত মায়ত্ত করে )। যখন জীববরূপ ঈশ্বর শরীরলাভ 
করেন বা শরীর হইতে নির্গমন করেন, তখন যেমন বায়ু গন্ধকে 
ফুল ইত্যাদি হইতে লইয়া যায়, তেমনই শরীর হইতে ইন্দিয়- 
সকল লইয়া যান। শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শ, আম্বাদ, ঘাণ ও মন 

অধিষ্ঠান করিয়া এই ঈশ্বর বিষয় ভোগ করেন। দরষ্টি, শ্রবণ, 

আঘাণ, আব্বাদন, স্পর্শ, মনন এইগুলিই প্রাকামোর ক্রিয়!। 
ভগবানের সনাতন অংশ জীব এই প্রকৃতির ক্রিয়া লইয়া! প্রকৃতির 

বিকারে পঞ্চেন্দ্িয় ও মন শ্ুক্মশরীরে বিকাশ করেন, স্থুলশরীর 
লাভ করিবার সময় এই বড়িন্দ্িয় লইয়। প্রবেশ করেন, মৃত্া- 
কালে এই যড়িন্দ্রিয় লইয়া নির্গমন করেন। সুক্মদেহেই হউক, 
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স্থূল দেহেই হউক, তিনি এই যড়িন্দ্িয়ে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয়- 
সকল ভোগ করেন । 

কারণদেহে সম্পুণ প্রাকাম্য থাকে, সেই শক্তি সুক্ষমদেহে 
বিকাশলাঁভ করে, পরে স্ুলদেহে বিকশিত হয়। কিন্ত প্রথম 
হইতে স্থলে সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না, জগতের ক্রমবিকাশে ইন্দ্রিয় 
সকল ক্রমে বিকশিত হয়, শেবে কয়েকটি পশুর মধ্যে মানুষের 
উপযোগী বিকাশ ও প্রাথধা লাভ করে। মানুষের মধ্যে 
পঞ্চেক্দিয় অল্প নিস্তেজ হইব পড়ে, কারণ আমরা মন ও বুদ্ধির 
বিকাশে অধিক শক্তি প্রয়োগ করি। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ 
অভিবাক্তি প্রাকামা বিকাশের শেব অবস্থা নয়। যোগ দ্বার! 
নুল্মদেহে যত প্রুকাম্য বিকাশ হইয়াছে, তাহা স্ুলদেহেও 
প্রকাশ পার। ইহাকেই যোগপ্রাপ্ত প্রাকামা সিদ্ধি বলে। 

২ 

পরমেশ্বর অনন্ত ও অপরাহত-পরাক্রম, তাহার স্বভাবসিদ্ধ 
শক্তিরও ক্ষেত্র অনন্ত'ও ক্রিয়। অপরাহত । জীব ঈশ্বর, ভগবাঁনের 
অংশ, স্ুম্্রদেহে ও স্থুলদেহে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে এশ্বরিক 
শক্তি বিকাশ করিতেছেন। স্তুল শরীরের ইন্দ্রিয়সকল বিশেষতঃ 
সীমাবদ্ধ, মানুষ যতদিন স্ুলদেহের শক্তিদ্ধারা আবদ্ধ থাকে, 
ততদিন বুদ্ধিবিকাশেই সে পশুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, নচেৎ ইন্ড্রিয়ের 
প্রাধ্যে এবং মনের অভ্রান্ত ক্রিয়ীতে--এক কথায়, প্রাকামা 

সিদ্ধিতে--পশ্তই উৎকৃষ্ট । বিজ্ঞানবিদ্গণ যাহাকে 1075000 
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বলে, তাহা এই গ্রাকামা। পশুর মধো বুদ্ধির অতাল্প বিকাশ 
হইয়াছে, অথচ এই জগতে যদি বাঁচিয়া থাকিতে তয়, তাহ! 
হইলে এমন কোন বৃত্তির দরকার যে পথপ্রদর্শক হইয়া সর্ধবকাধ্যে 

কি অনুষ্ঠেয়, কি বজ্জনীয়, তাহা দেখাইয়া! দিবে । পশুর মনই 
এই কার্য করে। মানুষের মন কিছু নির্ণয় করে না, বুদ্ধি 
নিশ্চয়াতবক, বুদ্ধিই নির্ণয় করে, মন কেবল সংস্কারন্থষ্টির যন্ত্র। 
আমর যাহ। দেখি, শুনি, বোধ করি, তাহা মনে সংস্কাররূপে 
পরিণত হয়, বুদ্ধি সেই সক্কারঞচলি গ্রহণ করে, প্রত্যাখান 
করে, উহ। লইয়। চিন্তা স্থষ্টি করে। পশুর বুদ্ধি এই নির্ণয়কর্মমে 
অপারগ + বুদ্ধি দ্বারা নহে, মন দ্বার পশু বুঝে, চিন্তা করে। 
মনের এক অদ্ভুত শক্তি আছে, অন্য মনে যাহ হইতেছে, তাহ। 
এক মুহুত্তে বুকিতে পারে, বিচার না করিয়া যাহ! প্রয়োজন, 
তাহা বুঝিয়া লয় এবং কম্মের উপযুক্ত প্রণালী ঠিক করে। 
আমরা কাহাকেও ঘরে প্রবেশ করিতে দেখি নাই, অথচ জানি 
যেন কে ঘরে লুক্কারিত হইয়া রহিয়াছে » কোন ভয়ের কারণ 
নাই, অথচ আশঙ্কিত হইয়া থাকি, কোথা হইতে ঘেন গুপ্রু 
ভয়ের কারণ রহিয়াছে; বন্ধু এক কথাও বলে নাই, অথচ 
বলিবার পুব্বেও কি বলিবে, তাহ। বুঝিয়। লইলাম, ইতাদি 
অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়; এ সকলই মনের শক্তি, একাদশ 
ইন্দরিয়ের স্বাভাবিক অবাধ ক্রিয়া । কিন্তু বুদ্ধির সাহাযো স্ব 
কার্ধ্য করিতে আমর! এত অভাস্ত হইয়াছি যে, এই ক্রিয়া, এই 
প্রীকামা আমাদের মধ্যে প্রায় লোপ পাইয়াছে। পশু এই 
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প্রাকামাকে আশ্রয় না করিলে ছুদিনে মরিয়। যাইবে । কি পথ্য, 

কি অপথ্য, কে মিত্র, কে শক্র. কোথায় ভয়, কোথায় নিরাপদ, 

প্রাকামাই এই সকল জ্ঞান পশুকে দেয়। এই প্রীকাম্য বার! 

কুকুর প্রভুর ভাষ। ন৷ বুঝিয়াও তাহার কথার অর্থ বা মনের 

ভাব বুঝিতে পারে । এই প্রাকাম্য দ্বারা ঘোড়া যে পথে 

একবার গিয়াছে, সেই পথ চিনিয়া রাখে । এই সকল প্রাকাম্য- 

ক্রিয়া মনের । কিন্তু পঞ্চেন্দ্িয়ের শক্তিতেও পশু মানুষকে 

হারাইয়া দেয়। কোন্ মানুষ কুকুরের ন্যায় শুধু গন্ধ অনুসরণ 

করিয়া একশত মাইল আর সকলের পথ তাগ করিয়া একটি 

বিশিষ্ট জন্তর পশ্চাৎ অন্রাস্তভাবে অন্থুসরণ করিতে সমর্থ? ব৷ 

পশুর ন্যায় অন্ধকারে দেখিতে পায় ? বা কেবল শ্রবণ দ্বারা 

গুপ্ত শব্দকারীকে বাহির করিতে পারে ? 16101710175 বা দুরে 

চিন্তাগ্রহণ সিদ্ধদির কথা বলিয়। কোন এক ইংরাজী সংবাদ পত্র 

বলিয়াছে, (০101১৭11) মনের প্রক্রিয়া, পশুর সেই সিদ্ধি আছে, 

মানুষের নাই, অতএব 10101১70175 বিকাশে মানুষের উন্নতি 

না হইয়া অবনতি হষ্টবে। স্থুলবুদ্ধি বুটনের উপযুক্ত তর্ক 

বটে! অবশ্য মানুষ বুদ্ধিবিকাশের জন্য একাদশ ইন্দরিয়ের 

সম্পূর্ণ বিকাশে পরাজুখ হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে, নচেখ 

প্রয়োজনের অভাবে তাহার বুদ্ধিবিকাশ এত নীঘ, হইত না। 

কিন্ত যখন সম্পূর্ণ ও নিখুত বুদ্ধিবিকাশ হইয়াছে, তখন একাদশ 

ইন্ডিয়ের পুনবিকাশ করা মানবজাতির কর্তৃবা। ইহাতে বুদ্ধির 

বিচাধা জ্ঞান বিস্তারিত হইবে, মন্ুধাও মন এবং বুদ্ধির সম্পূর্ণ 
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অন্থুশীলনে অন্তনিহিত দেবত্বপ্রকীশের উপযুক্ত পাত্র হইবে। 
কোনও শক্তিবিকাশ অবনতির কারণ হইতে পারে না-_কেবল 
শক্তির অবৈধ প্রয়োগে, মিথা। বাবহারে, অসামঞ্জসা দোষে 

অবনতি সম্ভব । অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে যাহাতে বোঝা 
যায় যে একাদণ ইক্দ্রিয়ের পুনবিকাশ, প্রাকামোর বুদ্ধি আরম্ত 
করিবার দিন আসিয়াছে । 



বিশ্নব্রপদশ'ন 

গীতায় বিশ্বরূপ 

“লুন্দেমাতরম্” শীধক "প্রবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধ বিপিনচন্দ্ 

পাল কথা প্রসঙ্গে অজ্ঞনের বিশ্বত্বপদর্শনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়া- 

ছেন যে গীতার একাদশ অধাযে ঘষে বিশ্বরূপদশনের বর্ণন! 
লিখিত হইয়াছে, তাত। সম্পূর্ণ অসভা, কবির কল্পনা মাত । 
অ!ম্রা এই কথার প্রতিবাদ করিতে বাপ্য । বিশ্বরূপদর্শন গীতার 
জতি পুয়োজনীয় ভঙ্গ, অঞ্ঞনের মনে ঘষে দিপা ও জন্দে 
উৎপন্ন হইরাছিল, তাহ। শ্রীকৃষ্ণ তর্ক ও ভগীনগ উক্তি দ্বারা 
নিরসন করিঘাছিলেন, কিন্য তর্ক ও উপদেশ দ্বাপা ষে জ্ঞান 

লাভহ্য় তাহা আদৃঢ়গুতিষ্টিত, যে ভ্ঞানের উপলক্ি হইয়াছে, 
সেই ভভ্ানেরই দুঢগ্রতিভ্তা হয় । সেইজনা আজ্টন অন্তব্যানীর 

লক্ষিত প্রেরণায় বিশ্বরূপদর্শনের আকাজ্ষা জানাইলেন । 
বিশ্বপদর্শনে অভ্ঞুনের সন্দেহ চিরকালের জন্য তিরোহিত হউল, 
বুদ্ধি পুত ও বিশুদ্ধ হইরা গীতার পরন রহসম গ্রহণের যোগ্য 

হইল । বিশ্বরূপদর্শনের পুবেব গীতার ষে জ্ঞান কথিত হইয়'ছিল, 
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তাহ। সাধকের উপযোগী জ্ঞানের বহিরঙ্গ ; সেই বূপদরশশনের 

পারে যে ভঙ্গন কথিত হর, সেই জ্ঞান গু সতা, পরম রহসা, 
সনাতন শিক্ষা! । এই বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনাকে যদি কবির উপম। 
বলি, গীতার গা্তীষা, সতাত। ও গভীরত। নষ্ট হয়, যোৌগলন্ধ 

গভীরতম শিক্ষ। কয়েকটি দার্শনিক মত ও কবির কল্পনার 
সমাবেশে পরিণত হয় । বিশ্বরূপরর্শন করনা নয়, উপমা নয়, 
সত্য £ অতিপ্রঃকুত সতা নহে-কেনন। বিশ্ব প্রকৃতির আঅন্যগত, 

বিশ্বরূপ অভিপ্রাকৃত হইতে পারে না। বিশ্বরূপ কারণজগাতের 
তা, কারণজগতের জপ দিবাচক্ষতত প্রক।শ হয় । দিবাচক্ষুপ্রাপ্ত 

অজ্জন কা্ণজগতের বিশ্বরূপ দেখিলেন । 

সাকার ও নিরাকার 

সাভার নিঞ্চণ নিরাকার ত্রন্দের উপালক, তাহারা গুণ ও 

মাকানের কথ। রপক ও উপন। বলিয়া উড়াইয়। দেন * বাহার 
সঞ্চণ নিরাকার ব্রন্দেন উপাসক, ভাহার। শারন্ত্রর অন্যরূপ নাখা! 
করিয়। নিগুণহ অমন্বীকার করেন এবং আকারের কথ। রূপক ও 
উপন। বলিয়। উডাইয়া দেন। সগুগ সাকার ত্রন্দের উপাঁসক 
এই ছুইজনেরই উপর খডগভন্ত । আমর! এই তিন মতকেই 
সন্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানসন্ভুত বলি। কেননা খাহারা সাকার 
ও নিরাকার, দ্বিবিধ ত্রক্মকে উপলদ্ধি করিয়াছেন, তাহারা 

কিরপে এককে সতা, সপরকে অসত্য কল্পনা বলিয়া জ্ঞানের 
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অস্তিম প্রমাণ নষ্ট করিবেন এবং অসীম ব্রন্মকে সীমার অধীন 
করিবেন? যদি ব্রন্ষমের নিগুণহ্ব ও নিরাকারত্ব অস্বীকার করি, 
আমরা ভগবানকে খেলে! করি, এই কথা৷ সত্য ; কিন্ত যদি 

ব্রন্মের সগুণত্ব ও সাকারন্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে 
খেলো করি, এই কথাও সত্য । ভগবান রূপের কর্তা, আঙ্টা, 
অধীশ্বর, তিনি কোন রূপে আাবদ্ধ নহেন ; কিন্তু যেমন সাকারত্ব 
দ্বারা আবদ্ধ নহেন, সেইরূপ নিরাকারত্ব দ্বারাও আবদ্ধ নহেন। 
ভগবান সব্বশক্তিমান, স্থুলপ্রকৃতির নিয়ম বা দেশকালের 

নিয়মরূপ জালে তাহাকে ধরিবার ভান করিয়। আমরা যদি বলি, 
তুমি খন অনন্ত, আঁমি তোমাকে সান্ত হইতে দিব না, চেষ্টা কর 
দেখি, তুমি পারিবে না, তুমি আমার অকাট্য তর্ক ও যুক্তিতে 
আবদ্ধ, যেমন প্রস্পেরোর ইন্দ্রজালে ফাডিনান্দ__এ কি হাস্তকর 
কথা, একি ঘোর অহঙ্কার ও অজ্ঞান। ভগবান বন্ধনরহিত, 
নিরাকার ও সাকার, সাধককে সাকার হইয়া দর্শন দেন,- সেই 
আকারে পুর্ণ ভগবান রহিয়াছেন অথচ সেই সময়েই সম্পূর্ণ 
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিখা রহিয়াছেন। কেননা ভগবান দেশ- 
কালাতীত অতর্কগম্য, দেশ ও কাল তাহার খেলার সামগ্রী, 
দেশ ও কাল রূপ জাল ফেলিয়া সব্বভূতকে ধরিয়া ক্রীড়া 
করিতেছেন, আমর! কিন্তু তাহাকে সেই জালে ধরিতে পারিব না । 
যতবার তর্ক ও দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই অসাধ্য সাধন 
করিতে যাই, ততবার রঙ্গময় সেই জালকে সরাইয়া আমাদের 
অগ্রে, পিছনে, পার্খে, দূরে, চারিদিকে মৃছ মৃদু হাসিয়া বিশ্বরূপ 
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ও বিশ্বাতীত রূপ প্রসার করিয়া বুদ্ধিকে পরাস্ত করে। ধে বলে 

আমি তাহাকে জানিতে পারিলাম, সে কিছুই জানে নাঃ যে বলে 

আমি জানি অথচ জানি না, সেই প্রকৃত জ্ঞানী । 

বিশ্বরূপ 

যিনি শক্তির উপাসক, কন্মযোগী, যন্ত্রীর যন্ত্র হইয়া ভগবদ্- 

নিঞ্ডিষ্ট কাঁধা করিতে আদিষ্ট, তীহাঁর চক্ষে বিশ্বরূপদর্শন আনি 

প্রয়োজনীয় । বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্বেও তিনি আদেশলাভ করিতে 

পীরেন, কিন্তু সেই দর্শনলাভ না! হওয়া পধ্যন্ত আদেশ ঠিক মগ্ুর 

হয় না, রুজু হইয়াছে, পাশ হয় নাই । সেই পরাস্ত তীহার কম্- 

শিক্ষার ও তৈয়ারী হইবার সময় । বিশ্বরূপদর্শনে কম্মের আরম্ত। 

বিশ্বরূপদর্শন অনেক প্রকার হইতে পারে_যেমন সাঁপনা, 

যেমন সাধকের ব্বভাব। কালীর বিশ্বরূপদর্শনে সাধক জগৎ্ময় 

অপরূপ নারীরূপ দেখেন, এক অথ৮ অগণন দেহযুক্ত, সব্ববত্র 

সেই নিবিড-ভিমির-প্রসারক ঘনকৃষ্ণ কুন্তলরাঁশি আকাশ ছাইয়া 

রহিয়াছে, সব্বত্র সেই রক্তাক্ত খড়েগর আভা নয়ন ঝলসিয়। 

বুত্য করিতেছে, জগত্ময় সেই ভীষণ অট্হাসির আত বিশ্ব- 

ব্রন্মাণ্ড চর্ণ-বিচুর্ণ করিতেছে । এই সকল কথা কবির কল্পন। নহে, 

অতিগ্রাকৃত উপলন্ষিকে অসম্পূর্ণ মীনবভাষায় বর্ণনা করিবার 

বিফল চেষ্টা নহে । ইহা কীলীর আজপ্রাকীশ, ইহা আমাদের 

মায়ের প্রকৃত দপ”_ফাহ। দিব্যচক্ষুতে দেখা! হইয়ীছে, তাহার 

সপ 
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অনতিরঞ্রিত সরল সতা বর্ণনা। অজ্জন কালীর বিশ্বরূপ দেখেন 
নাই, দেখিয়াছিলেন কালরপ শ্রীকৃষ্ণের সংহারক বিশ্বরূপ। একই 
কথ। ৷ দিবাচন্ষুতে দেখিলেন, বাহ্জ্ঞানহীন সমাধিতে নহে- যাহা 
দেখিলেন, ব্যাসদেন ভাঙ্ান অবিকল অনতিরপ্সিত বর্ণন। 
করিলেন । স্বপ্ন নে, কম্পন। নতে- সত জাগ্রত সতা। 

করিণজগতের রূপ 

তা তাছি ভগবদ্-আধিচ্গিত তিন অবস্থ।র কথা শান্তে পাওয়া যায়” শনি 

৬ বর্পী 

প্রাজ-আপিচিত লুনৃপ্তিঃ তেজস বা ভিরণাগভহপিচিত স্বপ্ন, 

বিরাট-সধিষ্টিত জাগ্রত! গ্রতোক অবস্থা এক এক জগৎ । 
সুষপ্মিভে কারণজগণ, স্বপ্ধে সুক্মজগ্ৎ, জাগ্রতে স্ুলজগহ। 
কারণে যাহা নিপাত হয় আমাদের দেশ-কালের অতীভ শ্বন্ে 
তাহা প্রতিভ।দিত, ও ফুলে আধশিকভাবে স্তলজগতের নিয়ম 

অনুসারে অভিনীত ভয়। শ্রীকৃষ্ণ অজ্গনকে বলিলেন, আনি 
ধার্তরাষ্ট্রগণকে পূর্বেই বধ করিয়াছি, অথচ স্তুলজগতে ধার্তরাষ্ট্রগণ 
তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্জনের সম্মুখে দণ্ডায়মান, জীবিত, যুদ্ধে বাপুত। 
ভগবানের এই কথা অসত্য নহে, উপমাও নহে । কারণজগতে 

তিনি তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন, নচেৎ ইহলোকে তাহাদের 

বধ অসম্ভব । আমাদের প্রকৃত জীবন কারণে, স্কুলে তাহার ছায়া 
মাত্র পড়ে। কিন্ত কারণজগতের নিয়ম, দেশ, কাল, রূপ, নাম 
স্বতন্্র। বিশ্বরূপ কারণের রূপ, স্থলে দিবাচক্ষুতে প্রকাশিত হয়। 
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দিণ।চক্ষু 

দিবাচক্ষু কি? কল্পনার চক্ষু নভে, কবির উপমা নহে। 
যোগলন্দ দৃষ্টির তিন ওকার আঁছে__স্মক্সৃষ্ি, বিভনচল্স 
দিবাচক্ষু | স্যচ্দগ্িতে আমরা স্বপ্পে ব জাগ্রদবস্থায় এন্সিক 
মুত্তি দেখি, বিজ্ঞানচক্ষীতে আমরা সমাধিস্থ হইয়া স্ুহ্গুজ5ৎ ও 
কারণজগতের অন্তর্গত নীমরূপের গুতিমুণ্তি ও সাঙ্গেতিক কপ 
চিভ্তীক।শে দেখি, দিব (চনত কারণজগতের নামরূপ উদলক্ষি 
করি, সমাধিতে উপলন্দি কপি, স্ুলচক্ষুর ম্মখেত দেখিতে 
পাত । বাচ। স্তলেম্দিথের আগোচির, তাহ। সাদ সা য় 
ভভাকে দিবচক্ষুর ভাব বুঝিতে হয় । অক্জন দিব।চচ্ষু ও ভাবে 
জগ্রদবস্থায় ভগব;নের কারণান্তনভ বিশ্ববূপ 'দেখিয়। আন্দেশমাক্ত 
হইলেন । সেই বিশ্বরূপদশন স্কুলজগতের ইন্দ্রিরগোচর এহন 
হউক, স্ুল সতা গপেক্ষী সভা _কুলনা, অসতা বা উপগ। লে | রগ 71৬ 



শবস্তোত্র 

সাধক, সাধন ও সাঁধা এই তিন অঙ্গ লইয়া ধন্ম, অর্থ, কাম 
ও মোক্ষ। সাধকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব থাকায় ভিন্ন ভিন্ন সাধন 

আদিষ্ট হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন সাধাও অনুন্থত হয়। কিন্তু স্থুল- 
দৃষ্টিতে নানা সাধা থাকিলেও সুক্মনৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যাঁয় যে 
সকল সাধকের সাধ্য এক-__সেই সাধা আত্মতুষ্টি। উপনিবদে 
যাজ্ঞবন্কা তাহার সহপম্মিণীকে বুঝাইলেন যে আত্মার জন্য সব, 
আত্মার জন্য স্ত্রী, আত্মার জন্য ধন, আত্মার জন্য প্রেম, আত্মার 
জন্য সখ, আঁকার জন্য তুঃখ, আক্মার জন্য জীবন, আত্মার জন্য 
মরণ। সেইজন্য আত্ম।কি এই প্রন্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা । 

অনেক বিজ্ঞ ও পণ্ডিত বাক্তি বলেন আত্মজ্ঞান লইয়া এত 
বুথা মাঁথাঘামান কেন ? এই সব সুক্ষ্মবিচারে সময় নষ্ট করা 

বাতুলতা, সংসারের প্রয়োজনীয় বিষয় ও মানবজাতির কল্যাণচেষ্টা 
ল্্ইয়া থাক। কিন্তু সংসারের কি কি বিষয় প্রয়োজনীয় এবং 
মানবঙগাতির কল্যাণ কিসে হইবে, এই প্রশ্রের মীমাংসাও আত্ম 
জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যেমন আমার জ্ঞান, তেমনই 
আমার সাধ্য । আমি যদি নিজ দেহকে আত্মা বুঝি, তাহ'র 
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তুষ্টিসাধনার্থ আর-সকল বিচার ও বিবেচনাকে জলাঞ্জলি দিয় 
স্বার্থপর নরপিশাচ হইয়। থাকিব। যদি স্ত্রীকেই আত্মবৎ দেখি, 
আত্মবৎ ভালবাসি, স্ত্বণ হইয়] ন্যায়-আন্যায় বিচার না করিয়া 
তাহার মনস্তষ্টি সম্পাদনের জন্য প্রীণপণ চেষ্টা করিব, পরকে কষ্ট 
দিয়। তাহারই সুখ করিব, পরের অনিষ্ট করিয়া তাহারই ইষ্ট সিদ্ধ 
করিব। যদি দেশকেই জাত্বব্ দেখি, আমি খুব বড় একজন 
দেশহিতৈষী হইব, হয়ত ইতিহাসে অমরকীত্তি রাখিয়। যাইব, কিন্তু 
অন্যান্য ধন্ম পরিত্াাগ করিয়া পরদেশের অনিষ্ট, ধনলুষ্টন, 
স্বাধীনতা অপহরণ করিতে পারি। যদি ভগবানকে আত্মা বুঝি 
অথবা আত্মবৎ ভালবামি-_ সে একই কথ।, কেনন। প্রেম হইল 

চরসনৃট্টি-_আমি ভক্ত যোগী, নিষ্ষান কম্মী হইয়া সাধারণ মন্থষোর 
আ.গণপ্য শক্তি, জ্ঞান বা অখনন্দ ভোগ করিতে পারি । যদি 

নিগুণ পরব্রহ্মকে আত্ম। বলিয়। জানি, পরম শাস্তি ও লয় প্রাপ্ত 

হঈতে পারি । বে ফচ্ছদ্ধঃ স এব সঃ যাহার যেমন শ্রদ্ধা 
সে সেইবূুপই হয়। মানবজাতি চিরকাল সাধন করিয়া 
আমিতেছে, প্রথম ক্ষুদ্র, পরে অপেক্ষাকৃত্ত বড়, শেষে সবেবাচ্চ 

পরাঁৎপর সাধা সাধন করিয়। গন্তবাস্থান শ্রীহরির পরমধাম প্রাপ্ত 
কইতে চলিতেছে । এক যুগ ছিল, নানবজাঁতি কেবল শরীর 
সাঁধন করিত, শরীর সাধন সেই কালের যুগধন্, অন্যধন্মকে খাট 
করিয়াও তখন শরীর সাধন করা শ্রেয়; পথ ছিল । কারণ, তাহ 

না হইলে শরীর, যে শরীর ধম্মসাধনের উপায় ও প্রতিষ্ঠা, উৎকষ 
লাভ করিত না। মেইরূপ আর-একযুগে জ্রী-পরিবার, আর-এক 



৫৮ ধন্ম ও 

যুগে কুল, আর-এক যুগে যেমন আধুনিক যুগে -জাতিই 
সাধা । সব্র্বোচ্চ পরাৎপর সাধা পরমেশ্বর, ভগবান। ভগবানই 
সকলের প্রকৃত ও পরম আত্মা, অতএব প্রকৃত ৩ পরম 

সাধা। সেইজন্য গীতায় বলে, সকল ধন্ম পরিতাঁগ কর, 
আম।কেই স্মরণ কর। ভগবানের মধো সকল ধন্মের সমন্বয় 
হয়, তাহাকে সাধন করিলে তিনিই আমাদের ভার লইয়া 
আনাদিগকে যন্ত্র করিয়া স্ত্রী, পরিবার, কুল, জাতি, মানবসমষ্টির 
পরন তুষ্টি ও পরম কলাণ সাধন করিবেন । 

এক সাধোর নানা সাধকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব থকা নানা 

সাঁধন€ হর। ভগবত সাধনের এক গ্রধান উপায় স্তবস্তো ত্র । 
সুবছ্ে'এ সকলের,উপধোগী সাধন নহে জ্ঞানীগ্ পক্ষে বান 
ও সনাধি ; কন্সীর পক্ষে কন্মঘমর্পণ শ্রেষ্ঠ উপাত্র ॥ স্তবন্তে।ঞ 
'ভক্তিনু এট দানি অফ নে বটে, কেননা অহৈুক প্রেম ভক্তির 
চরন টউ্রংকর্স, সেই প্রেম ভগবানের স্বরূপ স্তবস্তোত্ত রা শয়ন 
করিয়! ভাহার পরে স্তবঙ্তো্জের প্রয়োজনীয়ত। অতিক্রম করিয়া 

মে স্বরূপ ভে!গে লীন হইয়া যায় ১ তথাপি এমন উক্ত নাই থে 

স্তবাস্তাজ্র না করিয়া থাকিতে পারে, হখন জার আখধনের 

আববশ্ঠকত। থাকে না, তখনও স্তবন্ভোজ্ে প্রানের উচ্ছ্স উছলির। 

উঠে। কেবল স্মরণ করিতে হয় যে সাধন সাঁপা নহে, আমার যে 

সাধন, পে পরের সাধন না-ও 5ইতে পারে । অনেক ভক্তের এই 

ধারণ। দেখা যাঁয় যে, ঘিনি ভগবানের স্তবস্তোত্র করেন না, 

স্তোত শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করেন না, তিনি ধাম্সিক নচেন | 
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উহ। ভ্রান্তি ও সন্থীর্ণতীর লক্ষণ। বুদ্ধ স্তবস্তোত্র করিতেন না, 
তথাপি কে বুদ্ধকে অধান্মিক বলিবে ? ভক্তিমার্গ সাধনের জন্য 
স্তবস্তোত্রের স্থষ্টি। 

ভল্তও ন'নাপ্রকার, স্তবস্তোত্রেরও নানা প্রয়োগ হয়। আত 

ভক্ত দুঃখের মময়ে ভগবানের নিকট কীাদিবার জন্য, সাহায্য 
গ্রার্থন!র জন্য, উদ্ধারের আশায় স্তবস্তোত করেন, অর্থার্থী ভক্ত 
কোনও রর আশীয়, ধন মাঁন সুখ এশ্বধ্য জয় কল্যাণ ভূক্তি 
মুক্তি ইত্যাদি উদ্দেশ্য সন্থল্প করিয়া স্তুবন্তোঞ্র করেন। এই 
শ্রেদীর ভক্ত আনেকবাঁর ভগবানকে গুলোভন দেখাইয়া সন্তু 
করিতে যান, এক-একজন আভীষ্টসিদ্ধি না পাইয়া পরমেশ্বরের 
উপর ভারি ৮টিয়। উঠেন, উাভাকে নিযুধ গ্রবর্থক ইতাদি 
গালাগালি দির বলেন, আর ভগবানকে পুজা করিব না, মুখ 
দেখিন না, কিছুতেই মানিপ না। অনেকে হতাশ হইয়। নাস্তিক 
হন, এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এই জগত চুঃখের রাজা, অন্যায়- 
আত্যাঁচারের রাজা, ভগবান নাই। এই ছুই প্রকার ভক্তি, তাজ 
ভর্তি, তাই বলিয়। উপেক্ষণীয় নহে, ক্ষুদ্র হইতেই মহতে উঠে। 
অবিদ্া সদন বিদ্যার প্রথম সোপান । বাঁলকও অজ্ঞ, কিন্ত 
বালকের আজ্ঞতায় দাধুধা আছে, বালকও নায়ের নিকট কীদিতে 
আপে, ছুঃখের গ্রতীকার চায়, নানারূপ সুখ ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
ছুটির আসে, ন'ধে, কান্নাকাটি করে, না পাইলে চটিয়াও উঠে, 
দৌরাত্মা করে। জগজ্জননীও হাঁস্তমুখে অজ্ঞক্তের সকল আব্দার 
ও দৌরাত্মা সা করেন। 



৬০ ধন্ম ও জাতীয়তা 

জিজ্ঞাস ভক্ত কোন অর্থসিদ্ধির জন্য বা ভগবানকে সন্ত 
করিবার জন্য স্তবস্তোত্র করেন না, তীহার পক্ষে স্তবস্তোত্র সুদ্ধ 
ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির এবং স্বীয় ভাবপুষ্টির উপায়। 
জ্ঞানীভক্তের পক্ষে সেই প্রয়োজনও থাকে না, কেনন৷ তাহার 
স্বরূপ উপলব্ধি হইয়াছে, তাহার ভাব সুদ ও সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, কেবল ভাবৌচ্্রাসের জন্য স্তবস্তোত্রের প্রয়োজন । 
গীতায় বলে, এই চারিশ্রেণীর ভক্ত সকলেই উদার, কেহ উপেক্গ- 
ণীয় নহে, সকলে ভগবানের প্রিয়, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ, 
কারণ জ্ঞানী ও ভগবান একাতআ্ব। ভগবান ভক্তের সাধা, অর্থাৎ 
আত্মরূপে জ্ঞাতনা ও প্রাপা, জ্ঞানীভক্তে ও ভগবানে আত্মা ও 

পরমাত্বা সম্বন্ধ হয়। জ্ভীন, প্রেম ও কম্ম-এই তিন সৃত্রে 
আত্মা ও পরমাত্মা পরম্পরে আবদ্ধ। কন্ম আছে, সেই কন্ধ 
ভগবন্ত্ত, তাহার মধো কোন প্রয়োজন বা স্বার্থ নাই, প্রার্থনীয় 
কিছুই নাই; (প্রেম আছে, সেই প্রেম কলহ ও অভিমানশূন্য 
-_নিন্বার্থ নিফলঙ্ক, নির্মল; জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান শুষ্ক ও 
ভাবরহিত নহে, গভীর, তীব্র আনন্দ ও প্রেমে পূর্ণ ৷ সাধা 
এক হইলেও যেমন সাধক তেমনই সাধন, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন 
সাধকের এক সাধনের ভিন্ন ভিন্ন গ্রয়োগ। 



পি রী জবা-___ 





নবজন্ম 

গীত।য় আঙ্ঞন শ্রকুষ্কে জিজ্।সা করিঞেন, “্ধাভার। ঘোগ_ 

পথে ওবেশ করিয়! শেব পর্যান্ত যাতে ন। পা স্থ্লিতপ দ 

ও যোগভষ্ট হন, ভাতাদের কি গতি হয় তীভ-র। কি এহিক ও 

পাররিক উয় বল খঞ্চিত হইয়া ব যুখণ্ডতত নেছের মত বিনষ্টু 

হন?” উত্তরে আকুষ রিও “ইহলোকে প। পকুলোকে 

সেইরূপ ব।ক্তির বিনাশ অসম্ভব । কলাণকৃৎ কখনও ছুর্গতি- 
প্রপ্ত হন ন।। নিম্ন তাহার গাতি হয়, সেখানে 

আনেকক।ল বাস করিয়। শুদ্ধ শ্রীন।ন্ পুরুধদের গ্ুহে অথব বা ফে!গা- 

যুক্ত মহাপুম যদের কুলে ভুল জন্ম হয়, সে জন্মে পুবরবজন্মপ্রাপ্ত 
যোগলিগ্দাগালিত হইয়া লিদ্ধির জন্য আরও চেষ্টা করেন, শেষে 
অনেক জন্মের অভ্যাসে পাপমুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করেন ।” 
যে পুব্বজন্মবাঁদ চিরকাল আধ্যধন্দমের যোৌগলন্ধ জ্ঞানের অস্র- 
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বিশেষ, পাশ্চাতা বিদ্যার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
তাহার প্রতিপত্তি বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার পরে 
বেদান্তশিক্ষাপ্রচারে ও গীতার অধায়নে সেই সত্য পুনঃ্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে । স্ুলজগতে যেমন 11670৮65 প্রধান সতা, শুক্র 

জগতে তেমনই পূর্ববজম্মবাদ প্রধান সত্য । শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে 

দুইটি সতা নিহিত আছে। যোগত্রষ্ট পুরুষ তাহার পুর্ব- 

জন্মার্ভিত জ্ঞ!নের সংস্কারের সহিত জন্মগ্রহণ করেন, সেই সংস্কার 
দ্বার। বাযুচালিত তরণীর ন্যায় ষোঁগপথে চালিত হন। কিন্ত 
কম্মফল প্রাপ্তির যোগ্য শরীর উৎপাঁদনার্থ উপযুক্ত কুলে জন্মলাভ 
প্রয়োজন । উৎকৃষ্ট [701001৮ যোগাশরীরের উৎপাঁদক। 
শুদ্ধ শ্রীমান্ পুরুষদের গৃহে জন্ম হইলে শুদ্ধ সবল শরীর উৎপাদন 
সম্ভব, যোগীকুলে জন্মগ্রহণে উৎকৃষ্ট মন ও প্রাণ গঠিত হয় এবং 

সেইরূপ শিক্ষা ও মানসিক গতিলাভও হয়। 
ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর ধরিয়। দেখা যাইতেছে যেন একটি 

নৃতন জাতি পুরাতন তমঃ অভিভূত জাতির মধো সৃষ্ট তইতেছে। 
ভারতমাতার পুরাতন সন্ততি ধন্মগ্লানি ও অধন্মের মধো জন্মগ্রহণ 
করিয়। ও সেইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া অল্পায়ু, ক্ষুত্রীশয়, স্থার্থ- 
পরায়ণ, সন্থীর্ণহৃদয় হইয়াছিল । তাহাদের মধো অনেক তেজন্থী 
মহাত্মা দেহপ্রাপ্ত হইয়া এই বিষম বিপংকালে জাতিকে রক্ষা 

করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা তাহ।দের শক্তি ও প্রতিভার উপযুক্ত 
কম্ম না করিয়া কেবল জীতির ভবিষ্যৎ মাহা ও বিশীল কম্মের 

ক্ষেত্র স্বষ্টি করিয়! গিয়াছেন। তাহাদেরই পুণাবলে নব উধার 
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কিরণমালা চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে । ভারতজননীর নৃতন 
সম্ভতি পিতামাতার গুণপ্রাপ্ত না হইয়া সাহসী, তেজস্বী, উচ্চাশয়, 
উদার, স্থার্থতাগী, পরার্থে ও দেশহিত-সাধনে উৎসাহী ও 
উচ্চাকাজ্কাপুর্ণ হইয়াছে। এইজন্য আজকাল পিতামাতার বশ 
না হইয়া যুবকগণ স্বপথে পথিক হইতেছে, বৃদ্ধে-তরুণে মতের 
অনৈকা ও কার্যাকালে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে । বুদ্ধগণ এই 
দেবাংশসম্ভুত তরুণ সতাযুগ-প্রবর্তকগণকে স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতার 
সীমায় আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছেন, না৷ বুঝিয়া কলির সাহাযা 
করিতেছেন । যুবকগণ মহাশক্তিস্থ্ট অগ্নি্ষুলিঙ্গ, পুরাতন ভাঙ্গিয়া 
নৃতন গড়িতে উদ্যত, তাহার! পিতৃভক্তি ও বাধাতা রক্ষা করিতে 
অক্ষম । এই অনর্থের উপশম ভগবানই করিতে পারেন। তবে 
মহাঁশক্তির ইচ্ছা বিফল হইতে পারে না, এই নবীন সম্ভৃতি যাঁহ। 
করিতে আসিয়াছেন, তাহ! স্ুসম্পন্ন না করিয়! যাইবেন ন। | এই 
নৃতনের মধোও পুরাতনের প্রভাৰ আছে । অপকৃষ্ট 11৩11 
দোষে, আস্মরিক শিক্ষীর দোষে অনেক কুলাঙ্গারও জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে ; ধাহারা নবযুগ প্রবর্তনে আঁদিষ্ট“তাহারাও অন্তনিহিত 
তেজ ও শক্তি বিকাশ করিতে পারিতেছেন না। নবীনদিগের 
মধ্য স্তাযুগ প্রকাশের একটি অপুকর্ব লক্ষণ, ধর্মে মতি ও 
অনেকের হৃদয়ে যোগলিগ্না ও অদ্ধ-বিকশিত যোগশক্তি। 

আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত অশোক নন্দী 
শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে একজন । ধাহারা তাহাকে চিনিতেন 
তাহারা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না যে, ইনি কোনও 
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ব়নগ্ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। উনি অল্প ও অবিশ্বাসযোগা প্রমাণে 
দণ্ডিত ভইয্াছিলেন। তিনি অন্য যুবকগণের স্যার গনল দেশ- 
নেবার জাক'জ্ষায় অভিভূত হন শভি। বুদ্ধিতে, চবিতে, প্রাণে 
তিনি সম্পূর্ণ যোগী ও ভক্ত, সংসারীর গুণ তাহার মধো ছিল ন! 
তাহার পিতানহ পিদ্ধ ত।প্বিক যোগী ছিলেন, তাহার রা 
ঘোগপ্রাপু শক্তি বিশিষ্ট পুরুষ । গীতার যে ফোগীকুলে জন্ম 
নান্ুষের পক্ষে অভি ছুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়ছে, তাহার 

ভাগে জহি ঘটিয়াছিল। অক্সবয়সে তাহার অন্তনিভিত যোগ- 
শর্তি লক্ষণ এক-একবার গকাশ পাউয়ুছে। ধৃত »গলার 

ণ্ভ পুরে তিনি নিভে পািয়াছিলেন বে, জাভা পদৌন্নকীলে 
হক ৫ 4 বৈ সি গা শন 2 

গভ। নি, ভাঠএব বিদ্যালাতে সারিকজীব"নর পক 
ঃ ০০ ৫ টি ৬ রঃ রি 

শয়ে!গু শে ভভার মন বশে ই. রর পিভর পরানশে 
শনি 5 ৫ পৃববঙু/ত »িদ্ধি উপেক্ষা করিরা কর্তা কন্ম বি ভাভাই 

করিতেভিশপিন এনং যোৌগপথেণ্ড আক হইয়াছিলেন। এনন 

সসয়ে তিনি অকন্ম।ৎ ধৃত ভউলেন। এই বন্মফলঞ্ঃপ্ত বিপদে 
বিচলিত না৷ হঠয়া 2াশোক জেলে যোগাভ্যাসে সম্পূর্ণ শক্তি 
প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । এই মোকদ্দমায় আসামীদের মধ্যে 
আনেকে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাদের মপো তিনি 
অগ্রগণা না হইলেও অন্যতম ছিলেন। তিনি ভক্তি ও প্রেমে 
কাহারও অপেক্ষ। হীন ছিলেন না। তাহার উদার চরিত্র, গন্তীর 
ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় সকলের পক্ষে মুগ্ধকর ছিল। গোৌঁসাইএর 
হতার সময়ে তিনি হাসপাতালে রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন। সম্পুণ 
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স্বাস্থাল/ভের পুব্বেই নিজ্জন কারাবাসে রক্ষিত হইয়। তিনি 
বার বার জ্বরভোগ করিতে লাগিলেন। মেই জ্বরাবস্থাতেই 
মুক্তকক্ষে হিমে রাত্রি বাগন করিতে হইত । ইশাতে ক্ষযরোগ 

প্রাপ্ত হইয়া সেই অবস্থায়, ঘখন প্রাণরঙ্গীর আর আঁশী নাই, 
তখন বিষম দণ্ডে দণ্ডিত হইঝ। তিনি আবার গেই মুত্া-আাগারে 
রক্ষিত ছিলেন । বাগিষ্টার চিভরঞ্জন দাশের আবেদনে তীাহ।কে 
হাসপাতালে লইবার বাবগ্ত। করা হইল, কিন্ত জামিনে মুক্তিদান 
করা হইল ন। শেষে ছোটলাটের সহ্গদয়ত।য় তিনি স্বগুহে 
স্বগনের মে। পাইয়। মরিবার অন্নুনভি পাগলেন। আলে 
যুক্ত হবার পুঝ্নেই ভগবান তাহাকে দেহকারাবাস হইতে মুক্তি 
দিলেশ। শেধকালে অশোকের বোগশক্তি বিলুঙ্ছণ রদ্ধি পায়, 
শৃার দিন বিুক্তিতে অভিভূত হইয়া সকদকে ভগবানের 
গুক্তিদায়ক নাম ও উপদেশ নিতরণ করিয়। নামোচ্চারণ করিতে 
করিতে তিনি দেহতাগ করিলেন । পুর্ধবজন্মাজ্ধিত ছুঃখকল ক্ষয় 
করিতে অশোক নন্দীর জন্ম হইয়াছিল, সেইজন্য এই মনর্থক 
ক ও অকাল মৃড়া ঘটিয়াছে। সতাযুগ ঞ্রবর্ভনে যে-শক্তির 
প্রয়োজন সেই শত্তি তাহার শরীরে অবতীর্ণ হয় নাই, কিন্তু 
তিনি স্বাভাবিক যোগশক্তি প্রকাশের উজ্ভল দষ্টান্ত দেখাইয়। 
গিরাছেন। কন্মের গতি এইরপই হয়! পুণাবান পাপফল 
ক্ষয় করিতে অল্পকাল পৃথিবীতে বিচরণ করেন, পরে পাপমুক্ত 
হইয়া দুষ্টদেহ ত্যাগ ও অন্যাদেহ গ্রহণপুর্বক অন্তনিহিত শক্তি 
প্রকাশ ও জীবের হিতসম্পাদন করিতে আসেন । 
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আমাদের প্রতিপক্ষীয় ইংরাজগণ বর্তমান মহৎ ও সব্ববাপী 

আন্দোলনকে আরন্তাবধি বিদ্বেষজাত বলিয়া অভিহিত করিয়া 
আসিতেছেন এবং তাহাদের অন্ুকরণপ্রিয় কয়েকজন ভারতবাসীও 
এই মতের পুনরাবৃত্তি করিতে ক্রটি করেন ন।। আমরা 
ধন্মপ্রচারে প্রবৃত্ত* জাতীয় উত্থানম্বরূপ আন্দোলন ধন্মের একটি 
প্রধান মঙ্গ বলিয়। তাহাতে শক্তিবায় করিতেছি । এই আন্দোলন 
যদি বিদ্বেষজাতি হয়, তাহ হইলে আমবাইহ। ধন্মের অঙ্গ বলিয়। 
কখনও প্রচার করিতে সাহসী হইতাম নাঁ। বিরোধ, যুদ্ধ, হত্যা 
পর্যাস্ত ধন্মের অঙ্গ হইতে পারে ; কিন্তু বিদ্বেষ ও ঘৃণা! ধন্মের 
বহিভূতি ; বিদ্বেষ ও ঘ্বণা জগতের ক্রমোন্নতির বিকাশে বর্জনীয় 
হয়, অতএব ধাহাঁর। স্বয়ং এই বৃত্তিগুলি পোষণ করেন কিন্ব। 

জাতির মধ্যে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করেন, তাহারা অজ্ঞানের 
মোহে পতিত হইয়া পাপকে আশ্রয় দেন। এই আন্দোলনের 
মধ্যে কখনও যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে 
পারি না। যখন এক পক্ষ বিদ্বেষ ও ঘ্বণ! করে, তখন অপর 
পক্ষেও তাহার প্রতিঘাতম্বরূপ বিদ্বেষ ও স্বণা প্রন্তত হওয়া 
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অনিবাধ্য। এইরূপ পাপন্থষ্টির জন্ত বঙ্গদেশের কয়েকটি ইংরাজ 
সংবাদ-পত্র ও উদ্ধত-স্বভাব অত্যাচারী বাক্তিবিশেষের আচরণ 
দায়ী। সংবাদপত্রে প্রতিদিন উপেক্ষা, ঘবণা ও বিদ্বেষনূচক 
তিরক্ষার এবং রেলে, রাস্তায়, হাটে, ঘাটে গালাগালি অপমান ও 
প্রহার পধান্ত অনেকদিন সহ বঁরিয়৷ শেষে এই উপদ্রব-সহিষ্ণ ও 
ধীরপ্রকৃতি ভারতবাসীরও অসম্য হয় এবং গালির বদলে গালি ও 

প্রহারের বদলে প্রহারের প্রতিদান আরম্ত হয়। অনেক ইংরাজও 
তাহাদের দেশভাইদের এই দোষ ও অশুভদৃষ্টির দায়িত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন। উপরন্ত রাজপুরুষগণ দারুণ ভ্রমবশতঃ অনেক দিন 
হইতে প্রজার স্থার্থবিরোধী, অসন্তোষবজনক ও মন্মবেদনাদায়ক 
কাব্য করিয়া আসিতেছেন। মানুষের স্বভাব ক্রোধপ্রব্ণ, স্বার্থে 
আঘাত পড়ায়, অপ্রিয় আচরণে কিম্বা প্রাণের প্রিয় বস্তু ব। 
ভাবের উপর দৌরাত্ম্য করায় সেই সর্ব্বপ্রাণী-নিহিত ক্রোধবহ্ি 
জ্বলিয়া উঠে, ক্রোধের আতিশষ্যে ও অন্ধগতিতে বিদ্বেষ ও বিদ্বেষ- 
জাত আরণও উৎপন্ন হয়। ভারতবাসীর প্রাণে বহুকাল হইতে 
ইংরাজ বাক্তিবিশেষের অন্যায় আচরণে ও উদ্ধত কথায় এবং 
বর্তমান শাসনতন্ত্রে প্রজার কোনও প্রকৃত অধিকার ব! ক্ষমতা ন৷ 
থাকায় ভিতরে ভিতম্রে অসন্তোষ জলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। 
শেষে লর্ড কজ্জনের শাসন-সময়ে এই অসন্তোষ তীব্র আকার 
ধারণ করিয়া বঙ্গভঙ্গজাত অসহ্য মন্ব্দেনায় অসাধারণ ক্রোধ 

দেশময় জ্বলিয়া উঠিয়৷ রাজপুরুষদিগের নিগ্রহ-নীতির ফলে বিদ্বেষে 
পরিণত হইয়াছিল । ইহাঁও স্বীকার করি যে, অনেকে ক্রোধে 
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অধীর হইয়া সেই বিদ্বেষাগ্রিতে গ্রচুর পরিমাণে ঘৃতাহুতি দিয়া- 
ছেন। ভগবানের লীল। অতি বিচিত্র, তাহার স্থষ্টির মধ্যে 
শুভ ও অশুভের দ্বন্দ জগতের ব্রমোন্নতি পরিচালিত অথচ 
অশুভ প্রীয়ই শুভের সহায়তা করে, ভগবানের অভীগ্সিত 
মঙ্গলময় ফল উৎপাদন করে। এই পরম অশুভ যে বিদ্বেষ স্থষ্টি, 
তাহারও এই শুভ ফল হইল যে, তমঃ অভিভূত ভারতবাসীর 
মধ্যে রাজসিক শক্তি জাগরণের উপযোগী উৎকট রাঁজসিক 
প্রেরণা উৎপন্ন হইল । তাই বলিয়া আমরা অশুভের ব। অশুভ- 
কারীর প্রশংসা করিতে পারি না। যিনি রাজসিক অতঙ্কারের 
বশে অশুভ কাধা করেন, তাহার কার্ধা দ্বারা ঈশ্বর-নির্িষ্ট 
শুভ ফলের সহায়ত। হয় বলিয়া তাহার দায়িত্ব ও ফলভোগরূপ 

বন্ধন কিছুমাত্র ঘুচে না । ধাঁহারা জাতিগত বিদ্বেষ প্রচার করেন, 
তাহার! ভ্রান্ত ; বিদ্বেষ-প্রচারে যে ফল হয়, নিঃস্বার্থ ধন্ম-প্রচারে 
তাহার দশগুণ ফল হয় এবং তাহাতে অধন্ম ও অধন্মজাত 

পাঁপকল ভোগ না হইয়া ধন্ম বৃদ্ধি ও অমিশ্র পুণোর সৃষ্টি 
হয়। আমরা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণাজনক কথা লিখিব না, 
অপরকেও সেইরূপ অনর্থ-স্থষ্টি করিতে নিষেধ করিব। জাতিতে 
জাতিতে স্থার্থবিরোধ উৎপন্ন হইলে, বা বর্তমান অবস্থার 
অপরিহাধ্য অঙ্গস্বূপ হইলে, আমরা পরজাতির স্বার্থনাশে 
ও স্বজাতি-স্বার্থপাধনে আইনে ও ধন্মনীতিতে অধিকারী । 
অতাণচার বা অন্তায় কার্য ঘটিলে আমরা তাহার তীব্র উল্লেখে 
এবং জাতীয় শক্তির সংঘাত ও সব্ববিধ বৈধ উপায় ও বৈধ প্রাতি- 
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রোধ দ্বারা তাহার অপনোদনে আইনে ও ধন্মনীতিতে অধিকারী । 
কোনও ব্যক্তিবিশেষ, তিনি রাজপুরুষই হউন বা দেশবাসীই 
হউন, অমঙ্গলজনক অন্যায় ও অযৌক্তিক কার্য বা মত প্রকাশ 
করিলে আমর! ভদ্রসমীজৌচিত ,আচারের অবিরোধী বিদ্রপ ও 
তিরস্কার করিয়। সেই কাধ্য বা সেই মতের প্রতিবাদ ও খণ্ডনে 
অধিকারী । কিন্তু কোনও জাতি ব। ব্যক্তির উপর বিদ্বেষ বা 
ঘ্বণা পোষণ ব। স্থজনে আমরা অধিকারী নহি । অতীতে যদি 
এইরূপ দোব ঘটিয়া থাকে, সে অতীতের কথ।; ভবিষ্যতে 
যাহাতে এই দোৰ না ঘটে আমরা সকলকে এবং বিশেষতঃ 
জাতীর পক্ষের সংবাঁদপত্র ও কাধাক্ষম যুবকবুন্দকে এই উপদেশ 
দিতেছি । এ 

মাধাজ্ঞান, আধাশিক্ষা, আধ্য-আদর্শ, জড়জ্ঞানবাদী রাজ- 
সিক ভোগপরায়ণ পাশ্চাতা জাতির জ্ঞান, শিক্ষা ও আদর্শ 
হইতে স্বতন্্ব। যুরোগীয়দের মতে স্বার্থ ও সুখান্বেষণের অভাবে 
কম্ম অনাচরণীয়, বিদ্বেবের অভাবে বিরোধ ও যুদ্ধ অসম্ভব । 
হয় সকাম কন্ম করিতে হয়, নচেৎ কামনান্ভীন সন্যাসী হইয়া 
বসিতে হয়, ইহাই তাহাদের ধারণা । জীবিকার্থ সঘষে জগৎ 

গঠিত, জগতের ক্রমোন্নীতি সাধিত, ইহাই তাহাদের বিজ্ঞানের 
যূলমন্্র। আঁধ্যগণ যেদিন উত্তরমেরু হইতে দক্ষিণে যাত্রা করিয়। 
পঞ্চনদভূমি অধিকার করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে এই সনাতন 
শিক্ষা লাভ করিয়া জগতে সনাতন প্রতিষ্ঠা লাভও করিয়াছেন 
যে, এই বিশ্ব আনন্দধাম, প্রেম, সত্য ও শক্তি বিকাশের জন্য 
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সব্বব্যাপী নারায়ণ স্থাবর জঙ্গমে, মনুষ্য পশু কীট পতঙ্গে, 
সাধু পাপীতে, শত্রু মিত্রে, দেব অস্ুরে প্রকাশ হইয়া জগত্ময় 
ক্রীড়া করিতেছেন। ক্রীডার জন্য সুখ, ক্রীড়ার জন্য ছুঃখ, 
ক্রীড়ার জন্য পাপ, ক্রীড়ার জন্য পুণা, ক্রীড়ার জন্য বন্ধুত্ব, 
ক্রীড়ার জন্য শত্রতা, ক্রীড়ার জন্য দেবত্ব, ক্রীড়ার জন্য অসুরত্ব ৷ 
মিত্র শত্রু সকলই ক্রীড়ার সহচর, ছুই পক্ষে বিভক্ত হইয়া স্বপক্ষ 
ও বিপক্ষ স্থষ্টি করিয়াছে । আধা মিত্রকে রক্ষা করেন, শক্রকে 
দমন করেন,কিন্ত তাহার আসক্তি নাই। তিনি সব্ববত্র, সব্বভূতে, 
সবব বস্তূতে, সবব কন্মে, সর্ব ফলে নারায়ণকে দর্শন করিয়া 
ইষ্টানিষ্টে, শক্রমিত্রে, সুখছুঃখে, পাপপুণো, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে 
সমভাবাপন্ন | ইঙ্গার এই অর্থ নহে যে সর্ব পরিণাম তাহার 
ইষ্ট, স্ব জন তাহার মিত্র, সবব ঘটন। তাহার স্বখদায়ক, সব্ব 
কন্ম তাহার আচরণীয়, সর্ব ফল তীহার বাঞ্চনীয়। সম্পূর্ণ 
যোগপ্রাপ্তি না হইলে ছন্দ ঘুচে না, সেই অবস্থা অল্পজনপ্রাপা, 
কিন্তু আধাশিক্ষা সাধারণ মাধ্যের সম্পত্তি। আরা ইঞ্টসাধনে 
ও অনিষ্টবর্জনে সচেষ্ট হয়েন কিন্তু ইঞ্টলাভে জয়মদে মত্ত হন না, 
অনিষ্টসম্পাদনে ভীত হন না। মিত্রের সাহাষা, শক্রর পরাজয় 
তাহার চেষ্টার উদ্দেশ্য হয়, কিন্ত তিনি শত্রকে জজ ও মিত্রকে 
অন্যায় পক্ষপাত করেন না, কর্তব্যের অনুরোধে স্বজন-সংহারও 

করিতে পারেন, বিপক্ষের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণতাগ করিতে 

পারেন। সুখ তাহার প্রিয়, ছুঃখ ত্ৰাহার অপ্রিয় হয়, কিন্তু তিনি 
সুখে অধীর হন না, হুঃখেও তাহার ধের্ধা ও শ্রীতভাব অবিচলিত 
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হইয়া থাকে। তিনি পাপবর্জন ও পুণ্যসঞ্চয় করেন, কিন্তু 
পুণ্যকন্মে গর্ব্বিত হয়েন না, পাপে পতিত হইলে দুর্বল বালকের 
হ্যায় ক্রন্দন করেন না, হাসিতে হাসিতে পঙ্ক হইতে উঠিয়া 
কর্দমাক্ত শরীরকে মুছিয়। পরিষ্কার ও শুদ্ধ করিয়া পুনরায় 
আত্মোন্নতিতে সচেষ্ট হয়েন। 'আধ্য কণ্মসিদ্ধির জন্য বিপুল 
প্রয়াস করেন, সহস্র পরাজয়েও বিরত হন না, কিন্তু অসিদ্ধিতে 
ছুঃখিত, বিমর্ষ ব। বিরক্ত হওয়া তাহার পক্ষে অধশ্ম। অবশ্য 
যখন কেহ যোগারূঢ় হইয়। গুণাতীত ভাবে কম্ম করিতে সমর্থ 
হয়েন, তাহার পক্ষে ছন্দ শেষ হইয়াছে, জগন্মাত। যে কারা দেন, 
তিনি বিনাবিচারে তাহাই করেন, যে ফল দেন, সানন্দে তাহা 
ভোগ করেন, স্বপক্ষ বলিয়া যাহাকে নির্দিষ্ট করেন, তাহাকে 
লইয়! মায়ের কাধ্য সাধন করেন, বিপক্ষ বলিয়া ধাহাকে দেখান, 
তাহাকে আদেশমত দমন বা সংহার করেন। এই শিক্ষাই 
আধ্যশিক্ষা। এই শিক্ষার মধো বিদ্বেষ বা ঘৃণার স্থান নাই। 
নারায়ণ সর্বত্র । কাহাকে বিদ্বেষ করিব, কাহাকে ঘ্বণা করিব? 
আমর! যদি পাশ্চাত্য ভাবে রাজনীতিক আন্দোলন করি, তাহা 
হইলে বিদ্বেষ ও ঘ্বণ। অনিবাধ্য হয় এবং পাশ্চাত্য মতে নিন্দনীয় 
নহে, কেনন৷ ব্বার্থের "বিরোধ আছে, একপক্ষে উত্থান, অন্যপক্ষে 
দমন চলিতেছে । কিন্তু আমাদের উত্থান কেবল আধ্যজাঁতির 
উত্থান নহে, আর্ষাচরিত্র, আধ্াশিক্ষা, আধ্যধন্মের উত্থান। 

আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রভাব বড় 
প্রবল ছিল, তথাপি প্রথম অবস্থায়ও এই সত্য উপলব্ধ হইয়াছে ; 
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মাতৃপূজা, মাতৃপ্রেম, আধ্য অভিমানের তীব্র অনুভবে ধণ্ম- 

প্রধান দ্বিতীয় অবস্থা প্রস্তুত হইয়াছে । রাজনীতি ধন্মের অজ, 
কিন্ত তাহা আধ্যভাবে, আধাধন্মের অন্থুমোদিত উপায়ে আচরণ 
করিতে হয়। আমরা ভবিষ্যৎ আশাম্বরূপ যুবকদিগকে বলি, যদি 
তোমাদের প্রাণে বিদ্বেষ থাকে, তাহা অচিরে উন্মুলিত কর। 
বিদ্বেষের তীব্র উত্তেজনায় ক্ষণিক রজঃপুর্ণ বল সহজে জাগ্রত 
হয় ও শীঘ ভাজিয়া দ্্বলতায় পরিণত হয়। যীহারা 
দেশোদ্ধারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও উৎসগীকৃতগ্রাণ, তাহাদের মধো 

প্রবল ভ্রাতিভাব, কঠোর উদ্যম, লৌহসম দুঢ়তা ও জলন্ত অগ্নিতুলা 
তেজ সঞ্চার কর, সেই শক্তিতে আমর! অট্রটবলান্বিত ও 
চিরজয়ী হইব । 



অতীতের সমস্য। 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় শতবর্ষ কাল পাশ্চাতা 

ভাবের সম্পূর্ণ আধিপত্যে ভারতবাসী আধ্যজ্ঞানে ও আর্য্যভাবে 
বঞ্চিত হইয়া শক্তিহীন, পরাশ্রয়প্রবণ ও অনুকরণপ্রিয় হইয়। 
রহিয়াছিল। এই তামসিক ভাব এখন অপনোদ্িত হইতেছে । 
কেন ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা! একবার মীমাংসা কর! 
আবশ্যক । অগ্টাদশ শতাব্দীতে তামসিক অজ্ঞান ও ঘোর 
রাজসিক প্রবৃত্তি ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়াছিল, দেশে সহস্র 
স্বার্থপর, কর্তথব্যপরাজ্মুখ, দেশর্রোহী, শক্তিমান অস্ুুরপ্রকৃতি লোক 
জন্মগ্রহণ করিয়া, পরাধীনতার অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত করিয়াছিল। 
সেই সময়ে ভগবানের গুঢ় অভিসন্ধি সম্পাদনার্৫থ ভারতে দূর 
দ্বীপান্তরবাসী ইংরাঁজ বণিকের আবিভাব হইয়াছিল। পাপ- 
ভাঁরার্ত ভারতবর্ষ অনায়াসে বিদেশীর করতলগত হইল । এই 
অদ্ভুত কাণ্ড ভাবিয়া এখনও জগৎ আশ্চধ্যান্বিত। ইহার কোনও 
সম্ভতোবজনক মীমাংস। করিতে না পারিয়া সকলেই ইংরাজ জাতির 
গুণের অশেষ প্রশংসা করিতেছে । ইংরাজ জাতির অনেক গুণ 
আছেঃ না থাকিলে তাহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিখ্বিজয়ী জাতি 
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হইতে পারিতেন না। কিন্ত ধাহারা বলেন ভারতবাসীর 
নিকৃষ্টতা, ইংরাজের শ্রেষ্ঠতা, ভারতবাসীর পাপ, ইংরাজের পুণ্য 
এই অন্ভুত ঘটনার একমাত্র কারণ তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ন৷ 
হইয়াও লে!কের মনে কয়েকটি ভ্রান্তধারণা উৎপাদন করিয়াছেন। 
অতএব এই বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানপূর্বক নিলি মীমাংস! 
করিবার চেষ্টা কর! যাউক। অতীতের বক্ষ সন্ধানের অভাবে 
ভবিষ্যতের গতি নির্ণয় কর ছুঃসাধ্য। 

ইংরাজের ভারত-বিজয় জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটনা । 
এই বুহৎ দেশ যদি অসভা, দুর্বল বা নিবেবাধ ও অক্ষম জাতির 

বাসস্থান হইত, তাহা! হইলে এইরূপ কথা বলা যাইত না । কিন্ত 
ভারতবর্ষ রাজপুত, মারাঠা, শিখ, পাঠান, মোগল প্রভৃতির 
বাসতৃমি ; তীক্ষুবুদ্ধি বাঙ্গালী, চিন্তাশীল মান্দ্রাজী, রাজনীতিজ্ঞ 
মহারাস্থীয় ব্রাহ্মণ ভারতজননীর সন্তান । ইংরাজের বিজয়ের সময়ে 
নানা ফড়নবীসের ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্, মাধোজী সিন্ধিয়ার 

. “ম্যায় যুদ্ব-বিশারদ সেনাপতি, হায়দর আলি ও রঞ্জিত সিংহের 
হ্যায় তেজন্বী ও গ্রতিভাশালী রাজা-নিম্মীতা প্রদেশে প্রদেশে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । অষ্টাদশ শতাবীতে ভারতবাসী তেজে, 
শোর্য্যে বুদ্ধিতে কোনও জাতির অপেক্ষা! নান ছিলেন না। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত সরস্বতীর মন্দির, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, 
শক্তির ক্রীড়াস্থান ছিল। অথচ যে-দেশ প্রবল ও বদ্ধনশীল 
মুসলমান শত শত বর্ষব্যাগী প্রয়াসে মতিকষ্টে জয় করিয়া কখনও 
নিবিবদ্ধে শাসন করিতে পারেন নাই, সেই দেশ পঞ্চাশ বৎসরের 
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মধ্য অনায়াসে মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিকের আধিপত্য স্বীকার 
করিল, শতবৎসরের মধ্যো তাহাদের একচ্ছত্র সাআ্াজোর ছায়ায় 

নিশ্চেষ্টভাবে নিট্রিত হইয়া পড়িল! বলিবে একতার অভাব 

এই পরিণামের কারণ। ত্বীকার করিলাম, একতার অভাব 
আমাদের দুর্গতির একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে 

কোনও কালেও একত। ছিল না। মহাভীরতের সময়েও একত৷ 

ছিল না, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের সময়েও ছিল না, মুসলমানের 

ভারতবিজয়কালেও ছিল না, অষ্টাদশ শতাবদীতেও ছিল ন1। 

একতার অভাব এই জদ্কুত ঘটনার একমাত্র কারণ হইতে পারে 

না। যদি বল, ইংরাজদিগের পুণা ইহার কারণ, জিজ্ঞীস। করি 
ধানার। সেই সময়ের ইতিহাস অবগত আছেন, তাহারা কি 

বলিতে সাহসী হইবেন যে, সেইকাঁলের ইংরাজ বণিক সেইকা'লের 

ভারতবাসীর অপেক্ষা গুণে ও পুণ্য শ্রেষ্ঠ ছিলেন ? যে ক্লাইভ 
ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ প্রমুখ ইংরাজ বণিক ও দস্থ্যগণ ভারতভূমি 
জয় ও লুষ্ঠন করিয়া জগতে অতুলনীয় সাহস, উদ্ভম ও 

আত্মন্তরিতা এবং জগতে অতুলনীয় ছুগ্ড রও দৃষ্টান্ত দেখাইয়! 

গিয়াছেন, সেই নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, শক্তিমান অনুর 

গণের পুণোর কথা শ্রবণ করিলে হাস্ত সম্বরণ করা ছুফর। সাহস, 

উদ্ভম ও আত্মস্তরিত অসুরের গুণ, অন্থুরের পুণা, সেই পুণ্য 

ক্লাইভ প্রভৃতি ইংরাজগণের ছিল। কিন্তু তাহাদের পাঁপ ভারত- 

বাসীর পাঁপ অপেক্ষা কিছুমাত্র নান ছিল না। অতএব ইংরাজের 

পুণো এই অঘটন ঘটন হয় নাই । 
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ইংরাজও অস্ুর ছিলেন, ভারতবাসীও অসুর ছিলেন, তখন 
দেবে অস্থুরে যুদ্ধ হয় নাই, অনস্ুুরে অস্মুরে যুদ্ধ হইয়াছে । 
পাশ্চাতা অস্থুরে এমন কি মহৎ গুণ ছিল যাহার প্রভাবে 
তাহাদের তেজ, শৌধ্য ও বুদ্ধি দফল হইল, ভারতবাসী অস্থুরে 
এমন কি সাংঘাতিক দোষ ছিল যাহার প্রভাবে তাহাদের তেজ, 

শৌর্যা ও বুদ্ধি বিফল হইল? প্রথম উত্তর এই, ভারতবাসী আর- 
সকল গুণে ইংরাজের সমান হইয়াও জাতীয়ভাবরহিত ছিলেন, 
ইংরাজের মধ্যে সেই গুণের পূর্ণ ধিকাশ ছিল; এই কথায় যেন 
কেহ না বুঝেন যে, ইংরাজগণ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, স্বদেশ- 
প্রেমের প্রেরণায় ভারতে বিপুল সাআ্াজা গঠন করিতে সক্ষম 
হইয়ীছিলেন। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়ভাব স্বতন্ত্র বুত্তি। ব্বদেশ- 
প্রেমিক স্বদেশের সেবাভাবে উন্নত, সব্বত্র স্বদেশকে দেখেন, 
সকল ক।খ্য স্বদেশকে ইঞ্টদেবতা বলিয়া যজ্ঞরূপে সমর্পণ করিয়া 
দেশের হিতের জন্য করেন, দেশের স্বার্থে আপনার স্বাথ 
ডুবাইয়া দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাঁজগণের সেই ভাব ছিল 
না; সেই ভাব কোন জডবাঁদী পাশ্চাতা জাতির প্রাণে স্থায়ীরপে 
থাকিতে পারে না। ইংরাজগণ স্বদেশের হিতার্থে ভারতে 
আসেন নাই, স্বদেশের হিতার্থে ভারত-বিজয় করেন নাই, 
তাহার! বানিজ্যার্থ, নিজ নিজ আর্থিক লাভার্থ আসিয়াছিলেন ; 
স্বদেশের হিতার্থে ভারত-বিক্তয় ও লুঠন করেন নাই, অনেকটা 
নিজ স্বার্থ সিদ্ধার্থে জয় করিয়াছিলেন। কিন্ত স্বদেশপ্রেমিক না 
হইয়াও তাহার! জাতীয়ভাবাপন্ন ছিলেন। [আসার দেশ শ্রেষ্ঠ, 
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আমার জাতির আচার, বিচার, ধর্ম, চরিত্র, নীতি, বল, বিক্রম, 
বুদ্ধি, মত, কন্ম উৎকুষ্ট, অতুলা এবং অন্ত জাতির পক্ষে ছুর্লভ-_ 
এই অভিমান; আমার দেশের হিতে আমার হিত, আমার 
দেশের গৌরবে আমার গৌরব, আমার দেশ-ভাইয়ের বৃদ্ধিতে 
আমি বদ্ধিত__এই বিশ্বাস; কেবল আামার স্বার্থসাধন ন। করিয়। 
তাহার সহিত দেশের স্বার্থ সম্পাদন করিব, দেশের মান, গৌরব 

ও বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তবা, আবশ্যক 
হইলে সেই যুদ্ধে নিয়ে প্রাণবিসঙ্জন কর! বীরের ধন্ম, এই 
কর্তবাবুদ্ধি জাতীয় ভাবের প্রধান লক্ষণ । জাতীয় ভাব রাঁজসিক 
ভাব; স্বদেশপ্রেম সান্বিক। ক।] যিনি নিজের “অহং” দেশের 
“অহ৮এ বিলীন করিতে পারেন, তিনি আদর্শ স্বদেশ- 
প্রেমিক, বিনি নিজের “অহং” সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া তাহার দ্বার 
দেশের “অহ বদ্ধিত করেন, তিনি জাতীয়ভাবাপন্ন। সেই 
কালের ভারতবাসীরা জাতীয়ভাবশুন্য ছিলেন। তাহার! যে 
কখনও জাতির হিত দেখিতেন না, এমন কথা বলি না, কিন্তু 
জাতির ও আপনার হিতের মধ্য লেশমাবর্র বিরোধ থাকিলে 
প্রায়ই জাতির হিত বজ্জন করিয়া নিজ হিত সম্পাদন 
করিতেন। একতার অভাব অপেক্ষা এই জাতীয়তাঁর অভাব 
আমাদের মতে মারাত্মক দোষ । পূর্ণ জীতীয় ভাব দেশময় ব্যাপ্ত 
হইলে এই নান। ভেদসক্কুল দেশেও একতা সন্তব ঃ কেবল একতা 
চাই, একতা চাই বলিলে একতা সাধিত হয় না; ইহাই ইংরাঁজের 

ভারত-বিজয়ের প্রধান কারণ। অন্ুরে অস্ত্রে সত্ঘর্ব হঈল, 
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জাতীয়ভাবাপন্ন একতাপ্রান্ত অন্থুরগণ জাতীয়ভাবশুন্য একতা শুন্য 
সমানগুণবিশিষ্ট অস্থরগণকে পরাজিত করিলেন। বিধাতার 

এই নিয়ম, যিনি দক্ষ ও শক্তিমান তিনিই কুস্তিতে জয়ী হয়েন; 
যিনি ক্ষিপ্রগতি ও সহিষ্ তিনিই দৌড়ে প্রথম গস্তব্যস্থানে 
পৌছেন। সচ্রিত্র বা পুণ্যবান বলিয়া কেহ দৌড়ে বা কুস্তিতে 
জয়ী হন নাই, উপযুক্ত শক্তি আবশ্যক । তেমনই জাতীয়ভাবের 
বিকাশে ছুববৃত্ত ও আসুরিক জাতিও সাম্রাজ্য-স্থাঁপনে সক্ষম 
হয়, জাতীয়ভাবের অভাবে সচ্চরিত্র ও গুণসম্পন্ন জাতিও 
পরাধীন হইয়া শেষে চরিত্র ও গুণ হারাইয়া অধোগতি প্রাপ্ত 
হয়। 

রাজনীতির দ্বিক দেখিলে ইহাই ভারত-বিজয়ের শ্রেষ্ঠ 
মীমাংসা ; কিন্তু ইহার মধো আরও গভীর সত্য নিহিত আছে। 
বলিয়াছি, তামসিক অজ্ঞান ও রাজসিক প্রবৃত্তি ভারতে অতি 

প্রবল হইয়াছিল। এই অবস্থ! পতনের ভগ্রগামী অবস্থা ৷ 
রজোগুণসেবায় রাজমিক শক্তির বিকাশ হয় ; কিন্তু অমিশ্র রজঃ 

শীঘ তমোমুখী হয়, উদ্ধত শৃঙ্খলাবিহীন রাজসিক চেষ্ঠা অতি শীঘ্ 
অবসন্ন ও শ্রান্ত হইয়া অপ্রবৃত্তি, শক্তিহীনতা, বিষাদ ও নিশ্টেষ্ট- 
তায় পরিণত হয়। সত্বমুখী হইলেই রঁজঃশক্তি স্থায়ী হয়। 
সাত্বিক ভাব যদিও ন! থাকে, সাত্বিক আদর্শ আবশ্যক ; সেই 
আদর্শ দ্বার। রজঃশক্তি শৃঙ্খলিত ও স্থায়ী-বলপ্রীপ্ত হয়। স্বাধীনতা 
ও সুশৃঙ্খলতা ইংরাজের এই ছুই মহান সাত্বিক আদর্শ চিরকাল 
ছিল, তাহার বলে ইংরাজ জগতে প্রধান ও চিরজয়ী। উনবিংশ 
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শতাব্দীতে পরোপকার লিগ্নাও জাতির মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল, 
তাহার বলে ইংলগড জাতীয় মহত্বের চরমাবস্থায় উপনীত 

হইয়াছিল। উপরন্ত যুরোপে যে জ্ঞানতৃষ্ণার প্রবল প্রেরণায় 
পাশ্চাত্য জাতি শত শত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন, 
কণামাত্র জ্ঞানলাভের জন্য শত শৃত লোক প্রাণ পরাস্ত দিতে 

সম্মত হন, সেই বলীয়সী সাত্বিক জ্ঞানতৃষ্ণা ইংরাজ জাতির মধো 
বিকশিত ছিল। এই সাত্তবিক শক্তিতে ইংরাজ বলবান ছিলেন, 
এই সাত্বিক শক্তি ক্ষীণ হইতেছে বলিয়া ইংরাঁজের প্রাধান্য, তেজ 
ও বিক্রম ক্ষীণ হইয়া ভয়, বিষাদ ও আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস 

বৃদ্ধি পাইতেছে। সাত্বিক লক্ষাত্রষ্ট রজঃশক্তি তমোমুখী হইতেছে । 
অপরপক্ষে ভারতবাসীগণ মহান সাত্বিক জাতি ছিলেন; সেই 
সাত্বিক বলে জ্ঞানে, শৌর্যে, তেজে, বলে তাহার। অতুলনীয় 
হইয়াছিলেন এবং একতাবিহীন হইয়াঁও সহস্র বর্ষকাল ধরিয়। 
বিদেশীর আক্রমণের প্রতিরোধ ও দমনে সমর্থ ছিলেন । শেষে 
রজোবৃদ্ধি ও সত্বের হ্রাস হইতে লাগিল । মুসলমানের আগমন- 
কালে জ্ঞানের বিস্তার সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন 
রজঃপ্রধান রাজপুতজাঁতি ভারতের সিংহাসনে অধিরূঢ ; উত্তর 
ভারতে যুদ্ধ বিগ্রহ ভাত্মকলহের প্রাধান্য, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধন্মের 
অবনতিতে তামসিকভাব প্রবল। অধ্যাত্মজ্ঞান দক্ষিণ ভারতে 

আশ্রয় লইয়াছিল ; সেই সত্ববলে দক্ষিণ ভারত অনেকদিন 
স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। জ্ঞানতৃষ্ণ এবং 
জ্ঞীনের উন্নতি বন্ধ হইতে চলিল, তাহার স্থানে পাপ্তিতের মান 
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ও গৌরব বদ্ধিত হইল, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যোগশক্তি বিকাশ ও 
আভান্তরিক উপলন্ধির স্থানে তামসিক পূজা ও সকাম রাজসিক 
ব্রতোদযাপনের বাছুলা হইতে লাগিল, বর্ণীশ্রমধন্ম লুপ্ত হইলে 
লৌকে বাহ্যিক আচার ও ক্রিয়া 'অধিক মুল্যবান ভাবিতে আরস্ত 

করিল। এইরূপ জাতিধন্ম লোপেই গ্রীস, রোম, মিসর, আসি- 
রিয়ার মৃত্যু হইয়াছিল £ কিন্ত সনাতন ধম্মীবলম্বী আর্ধাজাতির 
মধো সেই সনাতন উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে সঞ্জীবনী সুধাধার৷ 
নির্গত হইয়া জাতির প্রীণরক্ষা করিত। শঙ্কর, রামান্ুজ, চৈতন্য, 
নানক, রামদাস, তুকারাম সেই অমৃতসিঞ্ন করিয়া মরণাহত 
ভারতে প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন । অথচ রজ; ও তম শ্োতের 
এমন বল ছিল যে সেই টানে উত্তমও অধমে পরিণত হইল ; 
সাধারণ লোকে শঙ্করদত্ত জ্ঞান দ্বারা তামসিক ভাবের সমর্থন 

করিতে লাগিল, চৈতন্যের প্রেমধন্ম ঘোর তামসিক নিশ্ে্টতার 
আশ্রয়ে পরিণত হইল, রামদাসের শিক্ষাপ্রাপ্ত মহারাস্্রীয়গণ 
মহারাষ্ট্রধন্মন বিস্মৃত হইয়া স্বার্থসাধনে ও আত্বকলহে শক্তির 
অপব্যবহার করিয়! শিবাজী ও বাজীরাওয়ের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য 

বিনষ্ট করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই স্রোতের পুর্ণ বেগ 
দেখা গেল। সমাজ ও ধন্ম তখন কয়েকজন আধুনিক বিধান- 
কর্তার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ, বাহ্যিক আচার ও ক্রিয়ার আঁড়ম্বর 
ধন্ম নামে অভিহিত, আধ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়, আধাচরিত্র বিনষ্টপ্রায়, 
সনাতন ধন্ম সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসীর অরণাবাসে ও 
ভক্তের হৃদয়ে লুকাইয়া রহিল। ভারত তখন ঘোর তমঃ- 
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অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অথচ প্রচণ্ড রাজসিক প্রবৃত্তি বাহ্যিক ধন্মের 
আবরণে স্বার্থ, পাপ, দেশের অকল্যাণ, পরের অনিষ্ট পুর্ণবেগে 
সাধন করিতেছিল । দেশে শক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু আখা- 

ধম্মলোপে, সত্বলোপে সেই শক্তি আত্মরক্ষা় অসমর্থ হইয়া 
আত্মবিনাশ করিল। শেষে ইংরাঁজের আস্থরিক শক্তির নিকট 
পরাজিত হইয়া ভারতের মাসুরিক শক্তি শৃঙ্খলিত ও মুূর্যু হুইয়৷ 
পড়িল। ভারত পুর্ণ তমৌভাবের ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। 
অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, অজ্ঞান, অকন্মশ্যতা, আত্মবিশ্বীমের অভাব, 
আ'ত্মসম্মানবিসঙ্জন, দাসখপ্রিয়তা, পরধন্মসেবা, পরের অনুকরণ, 
পরাশ্রয়ে আত্মন্নোতিচেষ্টা, বিষাদ, আখত্মনিন্দা, ক্ষুদ্রাশয়তা, আলন্ 

ইত্াদি সকলই তমোভাব প্রকাশক গুণ। এই সকলের মধো 
উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে কোনটির অভাব ছিল? সেই 
শতাব্দীর সবর্ব চেষ্টা এই গুণ সকলের প্রাবল্যে তমঃশক্তির 
চিনে সববন্র চিহ্িত । 
[ ভগবান যখন ভারতকে জাগাইলেন, তথ্ন সেই জাগরণের 

প্রথম আবেগে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনার জ্বালঠুনয়ী শক্তি জাতির 

শিরায় শিরায় খরতরবেগে বহিতে লাগিল । তাহার সহিত 

স্বদেশ-প্রেমের উন্মাদকর আবেগ যুবকবৃন্দকে অভিভূত করিল। 
আমরা পাশ্চাতাজাতি নহি, আমর এসিয়াবাসী, ৯৮০ ভারত- 

বাসী, আমরা আধ্য । "আমর! জাতীয়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু 
তাহার মধ্যে স্বদেশ প্রেমের সক্খার না হইলে আমাদের জাতীয়- 
ভাব পরিস্ফুট হয় না। সেই ন্ববেণপ্রেমের ভিত্তি মাতৃপুজ। । 



৮৪ ধন্ম ও জাতীয়তা 

যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের “বন্দে মাতরম্* গান বাহোক্দিয় অতিক্রম 
করিয়! প্রাণে আঘাত করিল, সেইদিন আমাদের হৃদয়ের মধো 
স্বদেশপ্রেম জাগিল, মাতৃমুত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশ মাতা, 
স্বদেশ ভগবান, এই বেদান্ত-শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা 
জাতীয় অভ্যুত্থানের বীজন্বরূপ'। যেমন জীব ভগবানের অংশ, 
তাহার শক্তি ভগবানের শক্তির অংশ, তেমনই এই সপ্তকোটা 
বঙ্গবাসী, এই ত্রিশকোটী ভারতবাসীর সমষ্টি সব্বব্যাপী বাস্থু- 
দেবের অংশ, এই ডিশকোটার আশ্রয়, শক্তিন্বরূপিণী, বু- 
ভূজান্বিতা, বহুবলধারিণী ভারত-জননী ভগবানের একটি শক্তি, 
মাতা, দেবী, জগজ্জননী কালীর দ্রেহবিশেষ। এই মাতৃপ্রেম, 
মাতুমুত্তি জাতির মনে প্রাণে জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 
এই কয় বর্ষের উত্তেজনা, উদ্ভম, কোলাহল, অপমান, লাঞ্ছনা, 
নিধ্যাতন ভগবানের বিধানে বিহিত ছিল। সেই কাধ্য সম্পন্ন 
হইয়াছে । তাহার পরে কি? 

তাহার পরে .আধ্য জাতির সনাতন শক্তির পুনরুদ্ধার । 
প্রথম আধ্যচরিত্র ও শিক্ষী, দ্বিতীয় যোগশক্তির পুনবিকাশ, 

তৃতীয় আধ্যোচিত জ্ঞানতৃষ্ণা ও কম্মশক্তির দ্বার নবধুগের 
আবশ্যক সামগ্রী সঞ্চয় এবং এই কয় বর্ষের উন্মা্দিনী উত্তেজন৷ 
শুঙ্খলিত ও স্থিরলক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া মাতৃকাধ্যোদ্ধার। 
এখন যে-সব যুবকবৃন্দ দেশময় পথাম্বেষণ ও কন্মান্বেবণ 
করিতেছেন, তাহারা উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া কিছুদিন শক্তি 
আনয়নের পথ খুঁজিয়। লউন। যে মহৎ কার্ধা সমাধা করিতে 



অতীতের সমস্থ ৮৫ 

হইবে, তাহা কেবল উত্তেজনার দ্বারা, সম্পন্ন হইতে পারে না, 
শক্তি চাই । তোমাদিগের পুর্ববপুরুষদের শিক্ষায় যে শক্তি 
প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই শক্তি জঘটনঘটনপটীয়সী। সেই শক্তি 
তোমাদের শরীরে অবতরণ করিতে উদ্ভত হইতেছেন। সেই 

শক্তিই মা। তাহাকে আত্মসমর্পণ করিবার উপায় শিখিয়া লও । 
মা তোমাদিগকে যন্ধ করিয়া এত সত্বর, এমন সবলে কাধ্য 

সম্পাদন করিবেন যে, জগৎ স্তন্তিত হইবে । লেই শক্তির 
অভাবে তোমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে। মাতৃমুগ্তি 
তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তোমরা মাতৃপুজা ও মাতিসেব 
করিতে শিখিযাছ, এখন মস্তনিহিত মাতাকে আত্মসমর্পণ কর। 
কাধ্যোদ্ধারের অন্য পন্থা নাই । ) 



স্বাধীনত।র অর্থ 

স্বাধীনত। আমাদের রাজনীতিক চেষ্টার উদ্দেশ্ঠ, কিন্তু স্বাধীনতা 
কি, তাহা লইয়া মতভেদ বর্তমান । অনেকে স্বায়ত্ুশাসন বলেন, 
অনেকে গপনিবেশিক স্বরাজ বলেন, অনেকে সম্পূর্ণ স্বরাজ 
বলেন। আধা খষিগণ সম্পূর্ণ বাবহারিক ও আঁধাত্মিক 
স্বাধীনত। এবং ততফলম্বরূপ অক্ষুণ্ন আনন্দকে ন্বারাজা বলিতেন। 
রাজনীতিক স্বাধীনত। স্বারাজোর একমাত্র অঙ্গ__ তাহার দুইদিক 
আছে, বাহ্যিক স্বাধীনতা ও আন্তরিক স্বাধীনতা । বিদেশীয় 
শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বাহ্যিক স্বাধীনতা, প্রজাতন্থ আত্তরিক 
স্বাধীনতার চরম বিকাশ । যতদিন পরের শীসন বা রাজত্ব থাকে, 
ততদিন কোন জাতিকে স্বরাজপ্রাপ্ত স্বাধীন জাতি বলে না। 

যতদিন প্রজাতন্ত্র সংস্থাপন না হয়, ততদিন জাতির অন্তর্গত 

প্রজাকে স্বাধীন মনুষ্য বলে না। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, 
বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, ব্বগৃহে প্রজার 
সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনীতিক লক্ষ্য । 

এই আকাঙ্ক্ষার কারণ সংক্ষেপে বলিব। জাতির পক্ষে 
পরাধীনত। মৃত্যুর দূত ও আজ্ঞাবাহক, স্বাধীনতায়ই জীবনরক্ষ! 



স্বাধীনতার অর্থ ৮৭ 

স্বাধীনতায়ই উন্নতির সম্ভাবনা । স্বধম্ম অর্থাৎ স্বভাবনিয়ত 
জাতীয় কন্ম ও চেষ্টা জাতীয় উন্নতির একমাত্র পন্থা । বিদেশী 
যদি দেশ অধিকার করিয়া অতি দয়ালু ও হিতৈষীও হন, তাহা 
হইলেও আমাদের মস্ত্রকে পরধন্মের ভার চাপাতে ছাড়িবেন 
না। তাহার উদ্দেশ্য ভাল হউক মন্দ হউক, তাহাতে আমাদের 
অহিত ভিন্ন হিত হইবে ন।। পরের স্বভাবনিয়ত পথে অগ্রসর 
হইবার শক্তি ও প্রেরণা আমাদের নাই, সেই পথে গেলে আমরা 
অতি সুন্দর রূপে পরের অনুকরণ করিতে পারি, পরের উন্নতির 
ল্ক্গণ ও বেশভৃষায় অতি দক্ষতার সহিত স্বীয় অবনতি আচ্ছাদন 
করিতে পারি, কিন্তু প্রীক্ষাক।লে আমাদের পরধন্মসেবাসম্ভূত 
দুর্বলতা ও অসারত। বিকাশ পাইবে । আমর!ও সেই অসারতার 
ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হইব। রোমের আধধিপতাভূক্ত, রোমের 
সভাতাপ্রাপ্ত প্র1চীন যুরোপীয় জাতিসকল অনেকদিন সুখম্বচ্ছন্দে 
কাটাইলেন বটে, কিন্ত তাহাদের শেষ শবস্থা অতি ভয়ানক 
হল, মন্ুস্াত্ব বিনাশে তীগাদের যে ঘোর দুর্দশ। হইল, প্রতোক 

পরাধীনত।-পরায়ণ জাতির সেই মন্ুয্যত্ব-বিনাশ ও ঘোর ছর্দশ! 
অবশ্যন্তাবী। পরাধীনতার প্রধান ভিত্তি জাতির স্বধম্মনাশ ও 
পরধম্মসেবা, যদি পরাধীন অবস্থায় স্বধন্ম রক্ষা করিতে বা 
পুনরুজ্জীবিত করিতে পাঁরি, পরাধীনতার বন্ধন আপনি খসিয়। 
পড়িবে, ইহা অলঙ্নীয় প্রাকৃতিক নিয়ম । অতএব কোন জাতি 
যদি নিজদৌবে পরাধীনতায় পতিত হয়, অবিকল ও পুর্ণাঙ্গ 
স্বরাজ তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ও রাজনীতিক আদর্শ হওয়। 



৮৮ ধম্ম ও জাতীয়তা 

উচিত। ওপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন স্বরাজ নয়, তবে যদি 
বিনা সর্থে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়! হয় এবং জাতি আদর্শভ্র্ট ও 
স্ববশ্ম্রষ্ট না হয়, স্বরাজের অনুকুল ও পুর্ববন্তাঁ অবস্থা হইতে 
পারে বটে। এখন কথা উঠিয়াছে, বুটিশ সাআজোর 
বাহিরে স্বাধীনতার আঁশ। পোষণ কর! ধুষঈতার পরিচায়ক ও 
রাজদড্রোভসূচক, ধাহারা গপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে সন্তষ্ট নন, 
তাহার! নিশ্চয় রাজদ্রোহী, রাগ্রবিপ্রবকারী ও সবববিধ রাজনীতিক 
কাধো বজ্জনীয়। কিন্তু সেইরূপ আশা বা আদর্শের সহিত 
রাজদ্রোহের কোন সম্বন্ধ নাই । ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে 
বড় বড় ইংরাঁজ রাজনীতিবিদ বলিয়া আসিতেছেন যে, এইরূপ 
স্বাধীনতা ইংরাজ রাজপুরুষদেরও লক্ষা, এখনও ইংরাজ বিচারক- 
গণ মুক্তকঠে বলিতেছেন যে স্বাধীনতা আদর্শের গ্রচার ও 
স্বাধীনতালাভের বৈধ চেষ্টা আইনসঙ্গত ও দোৌষশূম্ত । কিন্ত 
আমাদের স্বাধীনতা বুটিশ সাআজাজোর বহির্গত বা আন্তর্গত হইবে, 
সেই প্রশ্নের মীমাংস। জাতীয় পক্ষ কখন আবশ্যক মনে করেন 
না। আমরা পুর্ণাঙ্গ স্বরাজ চাই। যদি বৃটিশ জাতি এমন যুক্ত 
সাম্রাজ্যের বাবস্থা করে যে, তাহার অন্তর্ভ,ক্ত হইয়া ভারতবাসীর 
সেইরূপ স্বরাজ সম্ভব হয়, আপত্তি কি? আমরা ইংরাঁজ জাতির 
বিদ্বেষে স্বরাজ চেষ্টা করিতেছি না, দেশরক্ষার জন্য করিতেছি । 
কিন্ত আমর! পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ ভিন্ন অন্য আদর্শ স্বীকার করিয়া 
দেশবাসীকে মিথ্য। রাজনীতি ও দেশরক্ষার ভুল মার্গ প্রদর্শন 
করিতে প্রস্তুত নহি। ্ 



দেশ ও জাতীরত। 

দেশ জাতীয়তা র 'প্রতিষ্ঠা, জাতি নহে, ধন্ম নে, আর-কিছুই 
নহে, কেবল দেশ। আার-সকল জাতীয়তার উপকরণ গৌণ ও 
উপকারী, দেশই মুখা ও আবশ্যক । অনেক পরম্পরবিরোধী 
জাতি এক দেশে নিবাস করে, কখনও সম্ভীব, একতা, মেত্রী 
ছিল না, কিন্তু তাহাতে ভয় কি? যখন এক দেশ, এক মা 
একদিন একত। হইবেই হইবে, অনেক জাতির মিলনে এক বল- 
বান অজেয় জাতিই হইবে । ধন্মমত এক নহে, সম্প্রদায়ে সম্প্র- 
দায়ে চিরবিরৌধ, নিল নাই, গসিলের মীশীও নাই, তথাপি ভয় 
নাই, একদিন স্বদেশমুক্তিধারিণী মায়ের প্ররূল টানে ছলে বলে, 
সামে দণ্ডে দানে মিল হইবেই হইবে, স্বাম্প্রদায়িক বিিন্নতা 
ভ্রাতৃভাবে মাতৃপ্রেমে ডুবিয়া যাইবে! এক দেশে নানা ভাবা, 
ভাই ভাইয়ের কথা বুঝিতে অক্ষন, পরস্পরের ভাবে প্রবেশ করি 
না, হৃদয়ে হদর়ে আবদ্ধ হইবার পথে অভেগ্ভ প্রাচীর পড়িয়া 
রহিয়াছে, অতিকষ্টে লঙ্ঘন করিতে হয়, তথাপি ভয় নাই; এক 
দেশ, এক জীবন, এক চিন্তার শ্লোত সকলের মনে, প্রয়োজনের 
প্রেরণায় সাধারণ ভাব। স্য্ট হইবেই হইবে, হয় বন্তমান একটি 



৯০ ধন্ম ও জাতীয়তা 

ভাষার আধিপত স্বীকুত হইবে, নহে ত নূতন ভাষার স্ষ্টি 
হইবে, মায়ের মন্দিরে সকলে সেই ভাষ। ব্যবহার করিবে । 
এই সকল বাধায় চিরকাল আটকায় না, মায়ের প্রয়োজন, 
মায়ের টান, মায়ের প্রাণের বানা বিফল হয় না, তাহা সকল 
বাধা সকল বিরোধ অতিন্রম করে, বিনষ্ট করে, জরী হয়। এক 
মায়ের গর্ভে জন্ম হইয়াছে, এক মায়ের কোলে নিবাস করি. 
এক মায়ের পঞ্চভূতে মিশিয়! যাই, আন্তরিক সহন্স বিবাদ সত্বেও 
মায়ের ডাকে নিলিত হইব। প্রাকৃতিক নিয়ম এই, অর্বব দেশের 
ইতিহাসের শিক্ষা এই, দেশ জাতীয়তার প্রতিট্।, মেই জঙ্বন্ধ 
বার্থ, স্বদেশ থাকিলে জাতীয়তা অবশ্যন্তবী। এক দেশে ছুই 
জাতি চিরকাল থাকিতে পারে না, মিলিত হইবেই । আপর 
পক্ষে এক দেশ যদি না থাকে, জাতি, ধন্ম, ভাষ। এক হউক, 
তাহাতে কোনও ফল নাই, একদিন স্বতন্থ জাতির স্যষ্টি হবেই । 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ সংযুক্ত করিয়া এক বৃহৎ সাঘ্্রাজা করা যাঁয়, এক 
বৃহৎ জাতি হয় না । . সাত্রাজা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আবার স্বতন্ব 
জাতি হয়, অনেকবার সেই অন্তনিহিত স্বাভাবিক স্বতন্কতাই 
জাম্াজ্যনাশের কারণ হয় । 

কিন্ত এই ফল অবসশ্যস্তাবী হইলেও মানুষের চেষ্টায়, মানুষের 
বুদ্ধিতে ব| বুদ্ধির অভাবে সেই অবশ্যস্তাবী প্রাকৃতিক ক্রিয়! 
সত্বরে ব বিলাম্বে ফলবতী হয়। আমাদের দেশে কখনও একতা 
হয় নাই, কিন্তু চিরকাল একতার দিকে টান ছিল, শ্োত ছিল, 
আমাদের ইতিহাসে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গ এক করিবার জন্য 



দেশ ও জাতীয়ত। ৯১ 

আকর্ষণ করিয়াছে । এই প্রাকৃতিক চেষ্টার কয়েকটি প্রধান 
অন্তরায় ছিল, প্রথন প্রাদেশিক বিভিন্নতা, দ্বিতীয় হিন্দু 

মুসলমান বিরোধ, তৃতীয় মাতৃদর্শনের অভাব। দেশের বৃহৎ 
আকার, যাতায়াতের আয়াসু ও বিলম্ব, ভাষার বিভিন্নতা! 
প্রাদেশিক অনৈক্ের মুখ্য সহায়। শেষোক্ত অন্তরায় ভিন্ন 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক সুবিধা ছারা আর-সকল অন্তরায় নিস্তেজ 
হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সত্বেও আকবর 
ভারতকে এক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ওরংজেব নিকৃষ্ট 
বুদ্ধির বশ ন। হইলে কালের মাহাজ্মো, অভ্যাসের বশে, বিদেশীর 
আক্রমণের ভয়ে, যেমন ইংলগ্ডে কাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট, তেমনই 
ভারতে হিন্দু ও মুসলমান চিরকালের জন্য এক হইয়া যাইত। 
তাহার বুদ্ধির দোষে, বর্ধমান কুটবুদ্ধি কয়েকজন ইংরাজ রাজ- 
নীতিবিদের প্ররোচনায় সেই বিরোধ প্রজ্জ্বলিত হইয়া আর 
নিব্বাপিত হইতে চায় না । কিন্ত প্রধান অন্তরায় মাতৃদর্শনের 
অন্ভাব। আমাদের রাঁজনীতিবিদ্গণ গায় মায়ের সম্পূর্ণ 
স্বরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ ছিলেন। রণজিৎ সিংহ ব। গুরু 
গোবিন্দ ভারতমাতা না দেখিয়। পঞ্চনদমাতা দেখিয়াছিলেন। 
শিবাজী ও বাঁজীরাও ভারতমাতা ন1 দেখিয়া হিন্দুর মাত। 
দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য মহারাস্্ীয় রাজনীতিবিদ মহারাষ্ট্রমাতা 
দেখিরাছিলেন। আমরাও বঙ্গভঙ্গের সময়ে বঙ্গমাতা দর্শনলাভ 
করিয়াছিলাম- সেই দর্শন অখগুদর্শন, অতএব বঙ্গদেশের ভাবা 
একতা ও উন্নতি অবশ্যস্তাবী, কিন্তু ভারতমাতার অখণ্ড 
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এখনও প্রকাশ হয় নাই। কংগ্রেসে ষে ভারতমাতার পুজ। 
নানারপ স্তবস্তোত্র করিতাম, সে কল্পিত, ইংরীজের সহচরী ও 
প্রিয় দাসী, শ্লেচ্ছবেশভৃষাসজ্জিত দানবী মায়া, দে আমাদের মা 
নহে, তাহার পশ্চাতে প্রকৃত ম' নিবিড অস্পষ্ট আলোকে 
লুক্কায়িত থাকিয়! আমাঁদের মনপ্রাণ আকধণ করিতেন। যেদিন 
অখগ্ুস্বরূপ মাতৃমুন্তি দর্শন করিব, তাহার রূপলাবণো যুদ্ধ হইয়া 
তাহার কাঁধো জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য উন্মত্ত হইব, সেদিন 
এ অন্তরায় তিরোহিত হইবে, ভারতের একতা, স্বাধীনতা ও 
উন্নতি সহজসাধ্য হইবে । ভাবার ভেদে আর বাধা হইবে না, 
সকলে স্ব স্ব মাতৃভাষ! রক্ষী করিয়াও সাধারণ ভাষারূপে হিন্দী 
ভাষাকে গ্রহণ করিয়। সেই অন্তরায় বিনষ্ট করিব। হিন্দু 
মুসলমান-ভেদের প্রকৃত মীমাংসা উদ্ভাবন করিতে পারিব। 
মাতৃ-দর্শনের অভাবে সেই আন্তরায় নাশের বলবতী ইচ্ছা নাই 
বলিয়া উপায় উদ্ভাবিত হয় না, বিরোধ তীব্র হইতে ্ীলযাছে। 
কিন্তু অথগুস্বরূপ চাই, বদি হিন্দুর মাতা, হিন্দু জাতীয়তার 
প্রতিষ্ঠা বলিয়া মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, সেই পুরাতন 
অ্রমে পতিত হইয়। জাতীয়তার পুর্ণ বিকাশে বঞ্চিত হইব । 
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আমাদের বাহুবল নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, শিক্ষা নাই, 
রাঁজশক্তি নাই, আমাদের কিসেতে আশ।, কোথায় সেই বল 
বাহার ভরসায় আমর। প্রবল শিক্ষিত যুরোগীয় জাতির অসাধা 
কাঁজ সাধন করিতে প্রয়ামী হই ? পশ্তিত ও বিজ্বাক্তিগণ 
বলেন, ইহা বালকের উদ্দাম ছুরাশ।, উচ্চ আদর্শের মদে উন্মন্ত 
অবিনেকী লোকের শুন্য স্বপ্ন, যুদ্ধই স্বাধীনতালাভের একমাত্র 
পন্থা, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ । স্বীকার করিলাম, আমরা 
যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, আমরাও যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিই না। 
কিন্ত ইহা কি সতাকথা। ষে বাতবলই শক্তির আধার, না শক্তি 
আরও গুঢ, গভীর মূল হইতে নিঃস্যত *হয় ? সকলে স্বীকার 
কবিতে বাধা মে কেবলমাত্র বাহুবলে কোন বিরাট কাধ্য 
সাধিত হওয়া অপসম্তব। যদিছই পরস্পরবিরোধী সমান 
বলশালী শক্তির সংঘর্ষ হয়, যাহার নৈতিক ও মানসিক বল 
তপিক,_ যাহার একা, সাহস, অধাবসায়, উৎসাহ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, 
স্বার্থতাগ, উৎকৃষ্ট, যাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চতুরতা, তীক্ষদৃপ্টি, 
দূরদশিতা, উপায়-উদ্ভাবনী-শক্তি বিকশিত, তাহারই জয় নিশ্চয় 
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হইবে। এমন কি বাঁলুবলে, সংখ্যায়, উপকরণে যে অপেক্ষাকৃত 
হীন, সে-ও নৈতিক ও মানসিক বলের উৎকর্ষে প্রবল প্রতিদ্বন্দীকে 
হটাইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের প্রতোক পুষ্ঠায় 
লিখিত রহিয়াছে । তবে বলিতে পার বে, বাহুবল অপেক্ষা 
নৈতিক ও মানসিক বলের গুরুত্ব জাছে, কিন্তু বাহুবল ন! থাকিলে 
নৈতিক বল ও মানসিক বলকে কে রক্ষী করিবে? যথার্থ কথা । 
কিন্তু ইহাও দেখ! গিয়াছে যে দুই চিন্তাপ্রণালী, ছুই সম্প্রদায়, 
ছুই পরস্পরৰিরোধী সভ্যতার সংঘষে যে-পক্ষের দিকে বাঁবল, 
রাজশক্তি, যুদ্ধের উপকরণ প্রভৃতি উপায় পুর্ণনাত্রা় ছিল, 
তাহার পরাজয় হইয়াছে, বে-পক্ষের দ্রিকে এইসকল উপায় 
আদবে ছিল না, তাহার জয় হইয়াছে । এই কলের বৈপরিতা 
কেন হয়? “যতো ধম্মস্ততে। জয়ঃ, কিন্তু ধন্মের পিছনে শক্তি 
চাই, নচেৎ অধন্মের অভূথ্থান, ধন্মের গ্রানি স্থায়ী থাকিবার কথা । 
বিন। কারণে কাধ্য হয় না। জয়ের কারণ শক্তি। কোন্ 
শক্তিতে ছুর্বল পক্ষের জিত হয়, প্রবল পঙ্গের শক্তি পরাজিত বা 
বিনষ্ট হয়? আমরা 'এঁতিহাসিক দৃষ্টান্তনকল পরীক্ষা করিলে 
বুঝিতে পারিব, আধ্যাত্মিক শক্তির বলে এই অঘটন ঘটিয়াছে, 
আধ্াত্মিক শক্তিই বাছুবলকে তুচ্ছ করিয়। মাননজাতিকে জানায় 
যে এই জগৎ ভগবানের রাজা, অন্ধ স্থুলপ্রকৃতির লীলাক্ষেত্র 
নহে। শুদ্ধ আত্মা শক্তির উৎস, যে আগ্যাপ্রকৃতি গগনে অযুত 
সূর্যয ঘুরাইতে থাকে, অহ্থুলিস্পর্শে পৃথিবী দোলাইয়া। মানবের স্থষ্ট 
পুর্বগৌরবের চিহ্দকল ধ্বংস করে, সেই আগ্যাপ্রকৃতি শুদ্ধ আস্মার 



আমাদের আশ! ৯৫ 

অধীন। সেই প্রকৃতি অসম্ভবকে সন্তব করে, মৃককে বাঁচাল করে, 
পন্গকে গিরি উল্পজ্ঘন করিবার শক্তি দেয়। সমস্ত জগৎ সেই 
শক্তির স্থগ্তি। যাহার আধ্যাত্মিক বল বিকশিত তাহার জয়ের 
উপকরণ আপনিই স্থষ্ট হয়, বাধাবিপত্তি আপনি সরিয়া গিয়া 
অনুকুল অবস্থ। আনায়, কাধা করিবার ক্ষমতা আপনিই ফুটিয়! 
তেজস্থিনীও ক্ষিপ্রগতি হয়। যুরৌপ আজকাল এই ১০০1-01:০০ 
বা আধাত্মিক শক্তিকে আবি্ষার করিতেছে, এখনও তাহাতে 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, ভাঁহার ভরসায় কাধা করিতে প্রবৃত্তি হয় না । 
কিন্তু ভারতের শিক্ষা, সভাতা, গৌরব, বল, মহস্বের মূলে 
আধাম্মিক শক্তি। যতবার ভারতজ।তির বিনাশকাল আসন্ন 

বলিয়। সকলের গ্রতীতি হইবার কথা ছিল,.আধ্াত্মিক বল গুপ্ত 
উৎন হইতে উগ্রন্সোতে প্রবাহিত হইয়া মুযুষ, ভারতকে 

পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে, আর সকল উপযোগী শক্তিও স্বজন 
করিয়াছে । এখনও সেই উৎস শুকাইয়। যায় ন।ই, আজও সেই 
অদ্ভুত মৃত্যুগ্জয় শক্তির ক্রীড়া হইতেছে | । 

কিন্তু স্ুথুলজগতের সকল শক্তির নিকাশ সময় সাপেক্ষ 
অবস্থার উপযুক্ত ক্রমে সমুদ্রের ভাটা ও জোয়রের ন্যায় কমিয়া- 
বাড়িয়া শেষে সম্পূর্ণ কাধ্যকরী হয়। আমাদের নদোও তাহাই 
হইতেছে । এখন সম্পূর্ণ ভাট।, জোয়ারের মুহ্ৃত্তের অপেক্ষায় 
রহিরাছি। মহাপুরুষদের তপস্তা, স্বার্থত্যাগীর কষ্টম্বীকার, 
সাহসীর আত্মবিসঙ্জন, যোগীর যোগশক্তি, জ্ঞানীর জ্ঞানসঞ্চার, 
সাধুর শুদ্ধতাই আধ্যাক্সিক বলের উৎস। একবার এই নানা- 
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বিধ পুণ্য ভারতকে সঞ্জীবনী স্ুধায় ভাসাইয়। মৃত জাতিকে 
জীবিত, বলিষ্ঠ, তেজন্বী করিয়া তুলিয়াছিল, আবার সেই তপোঁ- 
বল নিজের মধো নিরুদ্ধ হইয়। অদম্য, অজেয় হইয়! বাহির হইতে 
উদ্ধত হইয়াছে । কয়েক বৎসরের নিপীড়ন, ছুর্বলত৷ ও পরা- 
জয়ের ফলে ভারতবাসী নিজের মধো শক্তির উৎস অন্বেবণ করিতে 
শিখিতেছে । বক্তৃতার উত্তেজনা নহে, ম্লেচ্ছদত্ত বিদ্যা নহে, 
সভাসমিতির ভাবসর্ধরিণী শক্তি নহে, সংবাদপত্রের ক্ষণস্থায়ী 
প্রেরণা নহে, নিজের মধো আত্মার বিশাল নীরবতায় ভগবান 
ও জীবের সংযোগে যে গভীর বিচলিত, শন্রান্ত শুদ্ধ স্ুখছুঃখ- 

জয়ী পাপপুণাবজ্জিত শক্তি সম্ভৃত হয়, সেই মহাস্থষ্টিকারিণী, 
মহাপ্রলয়ঙ্করী, মহ]স্থিতিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী মহাসরম্বতী, 
এশবর্ষাদায়িনী মহালন্ষ্্ী, শক্তিদ্বায়িনী মহাকালী, সেই সহস্র 
তেজের সংযোজনে একীভূতা চত্তী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে 
ও জগতের কলাণে কুতোদাম হইবে । ভারতের স্বাহ্ীনত। 

গৌণ উদ্দেশ্ঠ মাত্র, মুখা উদ্দেশ্য ভারতের সভাতার শক্তিগ্রদর্শন 
এবং জগতময় মেই সভ্ভাতার বিস্তার ও অধিকার । আমরা যদি 
পাশ্চাত্া সভাতার বলে, সভাসশিতির বলে, বক্তৃতার জোরে, 
বাকুবলে, স্বাধীনত। বা স্বায়ন্বশসন জাদায় করিতে পারিতাম, 
সেই মুখা উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। ভারতীয় সভাতার বলে, 
্গাধা'ঝ্সিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তির সুষ্ট সুমা ও স্ুল উপায়ে 
স্বাধীনতা আঙ্জন করিতে হইবে । _ সেইজন্য ভগবান আমাদের 
পাশ্চাতাভাবযুক্ত আন্দোলন ধ্বংস করিয়া বহিমু্খী শক্তিকে 
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অন্তমুখী করিয়াছেন। ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায় দিব্যচক্ষুতে যাহা 
দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বার বার বলিতেন, শক্তিকে অস্তমু খা 
কর, কিন্ত সময়ের দোষে তখন কেহ তাহা করিতে পারে নাহ, 

স্বয়ং করিতে পারেন নাই, কিন্ত ভগবান অজ তাহ ঘটা ইঝাছেন। 
ভারতের শক্তি তন্তমুখা হইয়াছে । যখন আবার বহি 
হইবে, আর সেই আশ্রোত ফিরিবে না, কেহ রোধ করিতে 
পারিবে না । সেই ভ্রিলোকপাবনী গঙ্গা ভারত প্রাবিত করিয়।, 
পুথিবী প্রাবিত করিয়। মৃতস্পর্শে জগতের নুতন যৌবন 

আনয়ন করিবে । 
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আনাদের দেশে ও যুরোপে মুখা প্রভেদ এই যে, আমাদের 

জীবন অন্তুমূখী, ফুরৌপের জীবন বহিমুর্খী। আমরা ভাবকে 
সাশ্রয় করিয়। পাঁপপুণা ইত্াদি বিচার করি, যুরোপ কম্মকে 

আঁশ্রর করিয়া প।পপুখা ইত্যাদি বিচার করে। আমর ভগবানকে 
অন্তধামী ও আত্মস্থ বুবিয়া অন্তরে তীহাকে মন্বেধণ করি, 
যুরোপ ভগবানকে জগতের রাজা বুঝিয়া বাহিরে তাতাকে দেখে 

ও উপাসনা করে। ফুরোপের স্বর্গ স্থুলজগতে, পুথিবীর এশ্বধা, 

সৌন্দধ্া, ভে'গ-বিলাস তাহাদের আদরণীর ও মৃগা ১ যদি আন্থ্য 

স্বর্গ কল্পনা করেন, তাতা এই পাথিব এশ্বর্্য, সৌন্দধ্য ভোগ- 

বিলাসের গ্রতিকৃতি,.ভীহাদের ভগবান আমাদের ইন্দ্রের সনান, 
পাথিব রাজার ন্যার রত্বময় সিংহাসনে আসীন হইয়া সহত্র বন্দনা- 

কারী দ্বারা স্তবস্তরতিতে স্ফীত হইয়া বিশ্বসাআ্াজ্য চাঁলান। 

আমাদের শিব পরমেশ্বর, অথচ ভিক্ষুক, পাঁগল, ভোলান!থ ; 

আমাদের কৃষ্ণ বালক, হাস্তপ্রিয়, রঙ্গময়, প্রেমময়, ক্রীড়া কর' 

তাহার ধন্ম। ফুরোপের ভগবান কখন হাসেন না, ক্রীড়। 

করেন না, তাহাতে তাহার গৌরব নষ্ট হয়, তাহার ঈশ্বরত্ব আর 
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থাকে না । সেই বহিমুখী ভাব ইহার কারণ--এশ্বধ্োর চিহ্ন 
তাহাদের এই্বর্ষোর গ্রতিষ্টা, চিহ্ন ন৷ দেখিলে তাহারা জিনিষটি 
দেখিতে পান না, তাহাদের দ্রিবাচক্ষু নাই, সুক্ষ দৃষ্টি নাই, সবই 
স্লল। আমাদের শিব ভিক্ষুক, কিন্ত ভ্িলোকের সমস্ত ধন ও 
এশ্বর্ষা আল্পেতে সাধককে দান করেন ভোলানাথ, কিন্ত জ্ঞানীর 
অগ্র।প্য জ্ঞান তাহার শখ্বভাবসিদ্ধ সম্পন্তি। আমাদের প্রেমময় 
রঙ্গপ্রিয় শ্যামস্থুন্দর কুরুক্ষেত্রের নায়ক, জগতের পিতা, অখিল 
ব্রহ্মাণ্ডের সখা ও সুর । ভারতের বিরাট জ্ঞান, তীক্ষ সক্মাদৃষ্টি, 
অগ্রতিহত দিবাচক্ষু স্ুল সাবরণ ভেদ করিয়া আত্মস্থ ভাব, আনল 
সতা, আন্তনিহিত গুটতন্ব বির করিয়া আনে । 

8 

চাও 

পাপপুণ্য সম্বন্ধে সেই ক্রম লক্ষিত হয় । আমর। অন্তরের 

ভাব দেখি। নিন্দিত কন্মের ধো পবিত্র ভাব, বাহ্যিক পুণোর 

মধো পাপিষ্টের স্বার্থ লুক্কার়িত থাকিতে পারে 5 পাপপুণা, 
সুখছুখ মনের ধন্ম, কর্ম, আবরণ সাত্র। খ্ামরা ইহা জানি ; 
সামাজিক সুশৃঙ্খলার জন্য আমরা বাহিক পাপপুণাকে কম্মের 

জা বলিয়া মান্য “করি, কিন্ত অন্তরের ভাবই আমাদের 
আশদরণীয়। যে সন্নাসী আচার-বিচার, কর্তব্য-অকর্তবা, পাপ- 
গুণোর অতীত, জড়োম্মন্তপিশাচবৎ আচরণ করেন, সেই সর্ববধস্ম- 

ত্যাগী পুরুষকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলি। পাশ্চাতা বুদ্ধি এই তত্ব- 
গ্রহণে অসমর্থ ঃ যে জড়বৎ আচরণ করে, তাহাকে জড় বুঝে, 



১০৩ ধম্ম ও জাতীয়তা 

যে উন্মন্তবৎ আচরণ করে, তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ষ বুঝে, যে 
পিশাচবৎ আচরণ করে, তাহাকে ঘ্বণা অনাচারী পিশাচ বুঝে ; 
কেননা সঙ্গি নাই, তাহার। অন্তরের ভাব দেখিতে অসমর্থ । 

2 রি চাও 

সেইরূপ বাহাদরট্টিপরবশ হইয়া যুরোগীয় পণ্ডিতগণ বলেন, 
ভারতে প্রজাতন্ত্র কোনও যুগে ছিল না। গুজাতন্ত্রমচক কৌনও 

কথ সংস্ুত ভাষায় পাঁওয়! যার না, আধুনিক পালিয়ামেন্টের 
হ্যায় কোন আইন-ব্যবস্থাপক সভাও ছিল না, প্রজাতন্ত্রের বাহা- 
চিহ্কের অভাবে গুজ|তন্ত্রের অভাব প্রতিপন্ন হয় । আমরাও এই 
পাশ্চাতা যুক্তি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। আমাদের 
প্রাচীন আরধারাজো প্রজাতন্ত্রের অভাব ছিল না; গজ।তন্ত্রের 
বাহ্যিক উপকরণ অসম্পুর্ণ ছিল বটে, কিন্তু গ্রজাতন্তের ভাব জামা- 
দের জমস্ত সম'জ ও শাসনতদ্তেরতন্রে বাগ হইয়। গুজার সুখ 
ও দেশের উন্নতি রম করিত। গ্রথমত প্রত্যেক গ্রামে সম্পুর্ণ 
প্রজাতন্ত্র ছিল, গ্রামের লোক সম্মিলিত হইয়া সববসাধ।রণের 
পরামর্শে বৃদ্ধ ও নেতৃস্থানীয় পুরুষদের অধীন গ্রামের ব্যবস্থা, 
সমাজের ব্যবস্থা, করিতেন * এই গ্রামা প্রজাতন্ত্র মুসলমানদের 
আমলে অক্ষুপ্ণ রহিল, বুটিশ শীসনতন্ত্রের নিম্পেষণে সেইদিন নষ্ট 

হয়। দ্বিতীয়ত প্রতোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাঁজ্যেও, যেখানে সব্ব- 
সাধারণকে সম্মিলিত করিবার স্ুবিধ। ছিল, “সইবুপ প্রথ। বিদ্যমান 
ছিল, বৌদ্ধ সাহিতো, গ্রীক ইতিহাসে, মহাভাঁরতে ইহার যথেষ্ট 
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প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। তৃতীয়ত: বড় বড রাজ্যে, যেখানে এইরূপ 
বাহ্যিক উপকরণ থাক। অসম্ভব, গএ্রজাতন্ত্রের ভাব রাজতন্ত্রকে 
পরিচালিত করিত । প্রজার আইনবাবস্থাপক সভা ছিল না, 
কিন্ত রাজারও আইন করিবার বা প্রবন্তিত আইন পরিবর্তন 
করিবার লেশমাত্র অধিকার ছিলনা । প্রজার যে আচারব্যবহার 
রীতিনীতি আইনকান্বন মানিয়া আসিতেছিল, তাহার রক্ষাকর্। 
রাজা । ব্রাহ্গণগণ আধুনিক উকিল ও জজদের হ্যায় সেই প্রজা- 
অনুষ্ঠিত নিয়মসকল রাজাকে বুঝাইতেন, সংশয়স্থলে নির্ণয় 
করিতেন, ক্রমে ক্রমে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেন, তাহ। লিখিত- 
শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিতেন । শাসনের ভার রাজারই ছিল, কিন্ত 
সেই ক্ষমতাও আইনের কঠিন নিগড়ে নিবদ্ধ ; তাহা। ভিন্ন রাজ 
প্রজার অনুমোদিত কাধ্যই করিবেন, প্রজাধধী অসন্তোষ যাহাতে 
হয়, তাহা! কখন করিবেন না, এই রাজনীতিক নিয়ম সকলেই 
মানিয়া চলিত । বরাজ। তাহার ব্যতিক্রম করিলে, প্রজারা আর 
রাজাকে মাস্ট করিতে বাধ্য ছিল ন। 

সা সা 

সাং 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণ এই যুগের ধন্ম। কিন্ত 
এই একীকরণে পাশ্চাত্যকে প্রতিষ্ঠা বা মুখা অঙ্গ যদি করি, 
আমর বিষম ভ্রমে পতিত হইব। প্রাচ্যই প্রতিষ্ঠা, প্রাচ্যই মুখ্য 
অঙ্গ। বহিজ্জগত অস্তজ্জগতে প্রতিষ্ঠিত, অন্তর্জগত বহিজ্জগতে 
প্রতিষ্ঠিত নহে । ভাব ও শ্রদ্ধা শক্তি ও কন্মের উৎস, ভাব 

ন্ আপ পল লা হি িশলি পি 

ভাহান : ২ 
পবিশুত” সখা 
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ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু শক্তিপ্রয়োগে ও কন্মের বাহ্যিক 
আকারে ও উপকরণে আসক্ত হইতে নাই। পাশ্চাতোর। 
প্রজাতন্বের বাহ্যিক আকার ও উপকরণ লইয়। বাস্ত। ভাবকে 
পরিস্ফুট করিবার জন্য বাহ্যিক আকার ও উপকরণ ; ভাব 
আকারকে গঠন করে, শ্রদ্ধা উপকরণ স্থজন করে । কিন্তু 
পাশ্চাতোরা আকারে ও উপকরণে এমন আসক্ত যে, সেই 
বহিঃপ্রকাশের মধো ভাব ও শ্রদ্ধা মরিয়া যাইতেছে, তাহা 
লক্ষা করিতে পারেন না । আজকাল প্রাচা দেশে প্রজাতন্ত্রের 
ভাঁব ও শ্রদ্ধা প্রবলবেগে পরিস্ফুট হইয়া বাহা উপকরণ স্থজন 
করিতেছে, বাহা আকার গঠন করিতেছে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে 
সেই ভাব মীন হইতেছে, সেই শ্রদ্ধা ক্ষীণ হইতেছে । প্রাচ্য 
প্রভাতোন্মুখ, আলোকের দিকে ধাবিত__পাশ্চাত্য তিমিরগামী 
রাত্রির দিকে ফিরিয়া যাইতেছে । 

৯ সু 

এ 

ইহার কারণ, সেই বাহ্ মাকার ও উপকরণে আসক্তির 
ফলে প্রজাতন্ত্রের ছুষ্পরিণাম। প্রজাতন্ত্র অম্পূর্ণ অনুকুল 
শীসনতন্ব স্থজন করিয়া আমেরিকা এতদিন গবব করিতেছিল 
যে আমেরিকার তুলা স্বাধীন দেশ জগতে আর নাই। কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে প্রেসিডেন্ট ও কন্মচারিগণ কংগ্রেসের সাহাযো 
স্বেন্ছায় শাসন করেন, ধনীর অন্যায়, অবিচার ও সর্বগ্রাসী 
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লোভকে আশ্রয় দেন, নিজেরাও ক্ষমতার অপবাবহারে ধনী হন। 
একনাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের সময়ে প্রজার! স্বাধীন, তখনও 
ধনীর! প্রচুর অর্থবায়ে নিজ ক্ষমতা অক্ষু্ন রাখেন, পরেও প্রজার 
প্রতিনিধিগণকে কিনিয়। স্বেচ্ছায় অর্থশোষণ করেন, আধিপতা 
করেন। ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্মভূমি, কিন্তু যে 
কর্ম্মচারীবর্গ ও পুলিস প্রজার ইচ্ছায় প্রত্যেক শীসনকাধা 
চালাইবার যন্ত্র্রূপ বলিয়। স্্ হইয়াছিল, তাহারা এখন বনু- 
খাক ক্ষুত্র স্বেচ্ছাচারী রাজা হইয়া বসির়ছে, প্রজার! তাহাদের 

ভয়ে কাতর। ইংলগ্ডে এইরূপ বিশ্রাট ঘটে নাই বটে, কিন্ত 
প্রজীতন্ত্বের অন্যান্য বিপদ পরিস্ফুট হইতেছে । চঞ্চলমতি অর্ধ- 
শিক্ষিত প্রজার প্রতোক মতপরিবর্তনে শাসনকার্যা ও রাজনীতি 
আলোড়িত হয় বলিয়! বুটিশজ'তি পুরাতন রাজনীতিক কুশলতা 
হারাইয়া৷ বাহিরে-অন্তরে বিপদগ্রস্ত হইতেছে । শাসনকর্তৃগণ 
তব্যজ্ঞীনরহিত, নিজ স্থার্থ ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার জন্য 

নিব্বীচকবর্গকে প্রলোভন দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া, তুল বুঝাইয়া 
বৃটিশজাতির বুদ্ধি বিকৃত করিতেছেন, মুতির অস্থিরতা ও 
চাঞ্চলাবদ্ধন করিতেছেন। এই সকল কারণ বশত; একদিকে 
প্রজাতন্ত্রবাদ ভ্রান্ত বর্লিয়। একদল স্বাধীনতার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত 

হইয়া উঠিতেছে, অপরদিকে এনাকিই্, সোশালি, বিপ্রবকারীর 
সংখা। বৃদ্ধি হইতেছে । এই ছুই পক্ষের সংঘধ ইংলগে 
চলিতেছে-_রাজনীতিক্ষেত্রে ; আমেরিকায়- শ্রমজীবী ও লক্ষ- 

পতির বিরোধে ; জন্মণীতে মত সংগঠনে; ফ্ান্সে__সৈন্তে ও 
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€নৌসৈন্তে , 'রুশে- পুলিস ও হত্যাকারীর সংগ্রামে _-সববন্ 

গণ্ডগোল, চঞ্চলতা, অশান্তি । 

বহিম্ঘ্ববী দৃষ্টির এই পরিণাম অবশ্যন্তাবী। কয়েকদিন 

রীজনিক তেজে তেজস্বী হইয়া, অস্থুর মহান্ শ্্রীসম্পন্ন, অজেয় হয়, 

তাহার পরে অন্তনিহিত দোষ বাহির হয়, সব ভাঙ্গিয়া চুরমার 

হয়। ভাব ও শ্রদ্ধা, সঙ্ঞান কম্ম, অনাসক্ত কম্ম যে দেশে শিক্ষার 

মূলমন্ত্র সেই দেশেই অন্তর ও বাহির, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 

একীকরণে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির সকল সমস্তার সন্তোষ 

জনক মীমাংসা কার্যত হইতে পারে । কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান ও 

শিক্ষার বশবর্তাঁ হইয়া সেই মীমাংসা করিতে পীরিব না। প্রাচ্যের 

উপর দণ্ডায়মান হইয়া পাশ্চাত্যকে আয়ত্ত করিতে হইবে । অন্তরে 

প্রতিষ্ঠা, বাহিরে প্রকাশ । ভাবের পাশ্চাত্য উপকরণ অবলম্বন 

করিলে বিপদগ্রস্ত । হইব, নিজ স্বভাব ও প্রাচাবুদ্ধির উপযুক্ত 

স্জন করিতে হইনে । 



রাজত্ব 

আধুনিক সম্ভাতার যে তিন আদশ ব। চরম উদ্দেশ্ট ফরাসী 

বাষ্ট্রবিপ্রবের সময়ে প্রচ1রিত হইয়াছিল, আমাদের ভাষায় সাধা- 
রণতঃ এই তিন তত্ব স্বাধীনতা, সামা ও মৈত্রী বলিয়। পরিচিত ॥ 
কিন্তু পাশ্চাত্য ভাষা যাহাকে 1716:70811 বলে, ভাহা। মৈত্রী 

নভে । মেত্রী মনের ভাব হ যে সবাসুতের কল্যান ইচ্্া। 
করে, কাহারও ভনিষ্ট করে না, সেই দয়াবাম, অআভিংসাপরায়ণ 
সব্বসভূতহিতরত পুরুবকে “মিত্র” বলে, মৈত্রী তাহার মনের ভাব । 
এইরূপ ভাব ব্যক্তির মানসিক সম্পন্ডি,-ব্যক্তির জীবন ও কম্ম 
নিরন্ত্রিত করিতে পারে »* এই ভাব বাঁজনীতিক বা সামাজিক 

শৃঙ্খলার মুখা বন্ধন হওয়া অসম্ভব । ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্রবের তিন 
তত্ব বাক্তিগত জীবনের নেতিক নিয়ম নহে, সমাজ ও দেশের 

বাবস্থার নবগঠনোপন্যোগী স্তশ্রত্রন্ণ»় সমাজের, দেশের বাহ্য 

অবস্থিতিতে প্রকাশোন্মখ শ্রাকৃতিক মূলতন্ত । [0617215র 
অর্থ ভ্রাতৃত্ব । রি 

ফরাসী বিপ্লরবকারিগণ বাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ও 
স্বামা লাভের জন্ত লালায়িত ছিলেন, ভ্রাতৃত্বের উপর তাহাদের. 

০০০১০ 



১০৬ ধন্ম ও জাতীয়ত৷ 

দুঢ লক্ষ্য ছিল না ভ্রাতৃত্বের অভাব ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্রবের 
অসম্পূর্ণতার কারণ। সেই অপুবব উত্থানে রাজনীতিক ও 
সামাজিক স্বাধীনতা যুরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজনীতিক সামাও 
কতক পরিমাণে কয়েক দেশে শাসনতন্ত্র ও আইনপদ্ধতিকে 
অধিকার করে। কিন্তু ভ্রাতৃত্বের অভাবে সামাজিক সাম্য 
অসম্ভব, ভ্রাতৃত্বের অভাবে যুরোপ সামাজিক সামো বঞ্চিত হয়। 
এই তিন মুলতত্বের পুর্ণ বিকাশ পরস্পরের বিকাশের উপর নির্ভর 
করে : সামা স্বাধীনতার প্রতিষ্ট।, সাম্যের অবর্তমানে স্বাদীনতা 
প্রতিটিত হয় না । ভ্রাতৃত্ব সামোর প্রতিষ্ট।, ভ্রাতৃত্বের অবস্তুনানে 
সামা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভ্রাতিভাব থাকিলে ভ্রাতৃত্ব। যুরোপে 
ভ্রাতিভাব নাই, য়রোপে সাম্য ও স্বাধীনতা কলুষিত, আপ্রতিচিত, 

অসম্পূর্ণ _এইজন্য যুরোপে গণ্ডগোল ও বিপ্লধ নিত্য অবস্থা 
হইয়| দাড়াইয়াছে। এই গণ্ডগোল ও বিপ্লবকে যুরোপ সগর্ের 
[10055 বা উন্নতি বলে । 

যরোপের যেটুকু ভ্'তভাব, তাহা, দেশ লইয়া-_একদেশের 
লোক. হিতাহিত (এক, একতায় জাতীয় স্বাধীনতা নিরাপদ 
থাকে_ এই জ্ঞান যুরোপের একত্বের হেত । তাহার বিরুদ্ধে 
আর-একটি জ্ঞান দণ্ডায়মান হইয়াছে, সে 'এই-আমরা। সকলে 
মানুষ, মানুষ সকলে এক হওয়া উচিত, মানুষে মানুষে ভেদ 

অজ্ঞানপ্রন্থত, অনিষ্টকর : জাতীয়তা ভে্দের কারণ, জাতীয়তা 

অজ্ঞানপ্রস্ত, অনিষ্টকারক, অতএব. জাতীয়তাকে বজ্জন করিয়। 

মনুষ্যঞজতির একত্ব প্রতিচিত করি। বিশেষত: যে ফ্রান্সে 



আাতৃত্ব ১০৭ 

স্বাধীনতা, সামা ও ভ্রাতৃত্বরপ মহান আদর্শ প্রথম প্রচারিত হয়, 
সেই ভাবপ্রবণ দেশে এই ছুই পরস্পরবিরোধী জ্ঞানের সংঘর্ষ 
চলিতেছে । অথচ প্রকৃতপক্ষে এই ছুই জ্ঞান ও ভাব পরম্পর- 
বিরোধী নহে। জীতীয়তাও সতা, মানবজাতির একতাও 
সতা, ছুই সতোর সামগ্তন্েই মানবজাতির কল্যাণ ; যদি 
আমাদের বুদ্ধি এই সামঞ্জন্যে অসমর্থ হয়, অবিরোধী তত্বের 
বিরোধে আসক্ত হয়, সেই বুদ্ধিকে ভ্রান্ত রাজসিক বুদ্ধি 
বলিতে হয়। 

সামশৃন্য রাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার উপর বিতৃষ্ণ 
হইয়া যুরেপ এখন সোশিয়ালিজমের দিকে পাবিত হইয়াছে । 
ছুই দল হইয়াছে, এনাকিষ্ট ও সোশাপিষ্ট। এনাকিষ্ট বলে 
এই রাজনীতিক স্বাধীনতা মায়া, গভর্ণমেন্ট বলিয়া বড় লোকের 
অতাচারের যন্ত্র স্থাপন করিয়া রাজনীতিক স্বাধীনতা রক্ষার 
অজুাতে বাক্তিগত স্বাধীনতা দলন কর। এই মারার লক্ষণ, 
অতএব সব্বপ্রকার গভর্ণমেন্ট উঠাইয়া দাও, প্রকৃত স্বাধীনতা 
স্থাপন কর। গভর্ণমেন্টের অবস্তমানে কোস্বাধীনতা ও সাম্য 
রক্ষা করিবে, বলবানের অতাণচার নিবারণ করিবে, এই আপত্তির 
উত্তরে এনাকিষ্ট বলে” শিক্ষাবিস্তারে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও ভ্রাতৃভাব 

বিস্তার কর, জ্ঞান ও ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা ও সামা রক্ষা করিবে, 

যদি কেহ ভ্রাভুভাব উল্লিজ্ঘন করিয়া অতাচার করে, তাহাকে যে- 
সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারে । সোশালিষ্ট এই কথা বলে 
না; সে বলে, গভর্ণমেন্ট থাকুক, গভর্ণমেন্টের প্রয়োজন মাছে, 



৩৮" ধশ্ম ও জাতীয়তা 

কিন্ত সমাজ ও শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠা করি, এখন 
যে সমাজের ও শাসনতন্ত্বের দোষ আছে, সেই সকল সংশোধিত 
হইবে, মানবজাতি সম্পূর্ণ সুখী, স্বাধীন, ভ্রাতৃভাবাপন্ন হইবে। 
সেইজন্য সৌশালিষ্ট সমাজকে এক করিতে চায় ; ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
না থাকিয়া সমাজের সম্পত্তি 'ঘদি থাকে__যেমন একানব্ত 
পরিবারের সম্পত্তি, কোন বাক্তির নহে, পরিবারের, পরিবারই 
দেহ, বাক্তি সে দেহের অঙ্গ-_তাভা হইলে সমাজে ভেদ থাঁকিবে 
না, সমাজ এক হইবে । 

এনাকিষ্টের ভূল, ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইবার পুবেব গভর্ণমেপ্ট 
বিনাশের চেষ্টা। সম্পূর্ণ ভ্রাতুভাব হইবার অনেক বিলম্ব আছে, 
ইতিমধো শাসনতন্ত্র উঠানর নিশ্চিত ফল ঘোর অরাজকতায় পশ- 
ভাবের আপধিপতাঁ। রাজা সমাজের কেন্দ্র, শাসনতন্তু স্থাপনে 
মনুষ্য পশুভাব এড়াইতে সক্ষম । যখন সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাব স্থাপিত 
হইবে, তখন ভগবান, কোনও পাথিব প্রতিনিধি নিযুক্ত ন। করিয়া 
স্বয়ং পৃথিবীতে রাজা করিয়া সকলের হৃদয়ে সিংহাসন পাতিয়া 
বসিবেন, খৃষ্টানদের [০৫ 91 1])০ 5705 সাধুদের রাজা, 

আমাদের সতাযুগ স্তাঁপিত হইবে । মনুষ্যজাতি এত উন্নতি লাভ 
করে নাই যে এই অবস্থা শীঘ, হইতে পায়ে, কেবল এই অবস্থার 
আংশিক উপলব্ধি সম্ভব । 

সোশালিষ্টের ভূল ভ্রাতৃত্বের উপর সাম্য' প্রতিষ্ঠিত ন। করিয়। 
সাঁমোর উপর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। সাম্যহীন ভ্রাতৃত্ব সম্ভব, 
ভ্রাতৃত্বহীন সাম্য টিকিতে পারে না, মতভেদে, কলহে, আধি- 



ভ্রাতৃত ১০৯ 

পত্যের উদ্দাম লালসায় বিনষ্ট হইবে । প্রথম সম্পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব, 
পরে সম্পুর্ণ সাম্য । 

ভ্রাতৃত্ব বাহিরের অবস্থা --_আ্রাতৃভাবে যদি থাকি, সকলের 

এক সম্পত্তি, এক হিত, এক চেষ্টা বদি থাকে, তাহাকেই জাতৃত্ব 

বলে। বাহিরের অবস্থা অন্তরের ভাবে প্রতিচিত । ভ্রাতৃপ্রেমে 
ভ্রাতৃত্ব সজীব ও সত্য হয়। সেই ভ্রাতৃপ্রেমেরও প্রতিষ্ঠা চাই । 
আমরা এক মায়ের সন্তান, দেশভাই, এই ভাব একরূপ্ ভ্রার্তৃ- 
প্রেমের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সেই ভাব রাজনীতিক একতার বন্ধন হয়, 
তাহাতে সামাজিক একতা হয় না । আরও গভীর স্তানে প্রবেশ 
করিতে হয়, যেমন নিজের মাকে অতিক্রম করিয়। সকলে এদশ- 
ভাইয়ের মাকে উপাসনা করি, সেইরূপ দেশকে অতিক্রম করিয়া! 
জগজ্জননীকে উপলক্ষি করিতে হয়। খণ্ড শক্তিকে অতিক্রম 
করিয়৷ সম্পূর্ণ শক্তিতে পৌছিতে হয়। কিন্তু যেমন ভারত- 
জননীর উপাসনাঁয় শরীরের জননীকে অতিক্রম করিয়া ও বিস্মৃত 

হই না, তেমনই জগজ্জননীর উপাসনায় ভারতজননীকে অতিক্রম 
করিয়াও বিস্মৃত হইব না । তিনিও কালী, (তিনিও মা। 

ধন্মই ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা । সকল ধন্ম এই কথা৷ ধলে যে, 
আমর! এক, ভেদ অজ্ঞান প্রশস্ত, দ্বেষপ্রস্থত, প্রেম সকল ধন্মের 

মূল শিক্ষা! আমাদের ধম্মও বলে, অমরা সকলে এক, ভেদবুদ্ধি 
অজ্ঞানের লক্ষণ, জ্ঞানী সকলকে সমান চক্ষে দেখিবেন, সকলের 

মধ্যে এক আত্মা, সমভাবে প্রতিষ্ঠিত এক নারায়ণ দর্শন করিবেন। 
এই ভক্তিপুর্ণ সমতা হইতে বিশ্বপ্রেমের উৎপত্তি হয়! কিন্তু 
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এই জ্ঞান মানবজাতির পরম গন্তব্যস্থান আমাদের শেষ অবস্থায় 
সর্বব্যাপী হইবে, ইতিমধ্যে তাহার আংশিক উপলব্ধি করিতে হয়, 
অন্তরে, বাহিরে, পরিবারে, সমাজে, দেশে, সব্বভূতে । মানব- 
জাতি পরিবার, কুল, দেশ, সম্প্রদায় প্রভৃতি স্থষ্টি করিয়া শাস্ত্র 
বা নিয়মের রন্ধনে দৃঢ় করিয়। এট ভ্রাতৃত্বের স্থায়ী আধার গঠন 
করিতে চিরকাল প্রয়াসী। এই পধ্যস্ত সেই চেষ্টা বিফল 
হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা আছে, আধার মাছে, কিন্ত ভাতৃত্বের প্রাণ 
রক্ষক অক্ষয় কোন শক্তি চাই, যাহাতে সেই প্রতিষ্ঠা অক্ষুপ্, সেই 
মাধার চিরস্থায়ী বা নিত্য নূতন হইয়। থকে । ভগবান এখনও 
সেই শক্তি প্রকাশ করেন নাই । তিনি রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, 
রামকুষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া! মানবের কঠোর ন্যাথপূর্ণ হদয়ে 
প্রেমের উপযুক্ত পাত্র হইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন । কবে 
সেইদিন আঁসিবে যখন তিনি আবার অবতীর্ণ হইয়া চিরপ্রেমানন্দ 
মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত ও স্থাপিত করিয়া পুথিবীকে ন্বর্গতুলা 
করিবেন ? 



ভারতীয় চিত্রবিষ্ঠা 

আমাদের এই ভারতজননী যে জ্ঞানের, ধন্মের, সাহিতোর 
শিল্পের অক্ষয় আকর ছিল, তাহা পাশ্চাতা ও প্রাচা সকল 
জাতিই স্বীকার করিতে বাধা হইয়াছে । কিন্তু পূর্বে যুরোপের 
এই ধারণা ছিল যে আমাদের যেমন উচ্চদরের সাহিতা ও শিল্প 
ছিল, ভারতীয় চিন্সবিদ্তা তেমন উৎকৃষ্ট ছিলি না, বরং সে জঘন্য 
সৌন্দ্যাহীন ছিল। আমরাও পাশ্চাতা জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া 
চোখে যুরোপীয় চশমা পরিয়া ভার্তীয়চিত্র ও স্থাপত্য দর্শনে নাক 
সিট.কাইয়া নিজ মাজ্জিত বুদ্ধি ও নির্দোষ রুচির পরিচয় দিতীম। 
আমাদের ধনীদের গৃহ গ্রীক প্রতিমা ও ইংরাজী ছবির ০৫৯ 
ব! নিজ্জীব অনুকরণে ভরিয়া গেল, * সাধারিণ লোকের বাড়ীর 
দেওয়াল জঘন্য তৈলচিত্রে শোভিত হইতে লাগিল । বে ভারত- 
জাতির রুচি ও শিল্পচাতুধ্য জগতে অপ্রতিন ছিল, বর্ণ ও রূপ 
গ্রহণে যে ভারতজাতির রুচি স্বভাব্তঃ নিভল ছিল, সেই জাতির 
চোখ অন্ধ, বুদ্ধি ভাবগ্রহণে অক্ষম, রুচি ইতালীয় কুলী-মজ্বরের 
রুচি হইতে অধম হইল । রাজ রবিবন্মা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর 
বলিয়া বিখাতি হইতে পারিলেন। সম্প্রতি কয়েকজন রসঙ্ঞ 
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বাক্তির উদ্যমে ভারতবাসীর চোখ খুলিতেছে, নিজের ক্ষমতা, 
নিজের এশ্বধায বুঝিতে আরম্ত করিয়াছে । শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের অসাধারণ প্রতিভার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া 
কয়েকজন যুবক লুপ্ত ভারতীয় চিত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধার করিতেছেন, 
তাহাদের প্রতিভার গুণে বঙ্গদেশে নৃতন যুগের সূচনা হইতেছে । 
ইহার পরে আশ। করা যায় যে ভারত ইংরাজের চোখে ন। 
দেখিয়া নিজ চোখে দেখিবে, পাশ্চাতোর অন্বকরণ পরিত্যাগ 
করিয়া নিজ প্রাঞ্জল বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আবার চিত্রিত 
রূপ ও বর্ণে ভারতের সনাতন ভাব বাক্ত করিবে । 
. ভারতীয় চিত্রবিষ্ভার উপর পাশ্চাতোর বিতৃষ্জার ছুই কারণ 
আছে। তাহারা বলেন, ভারতীয় চিত্রকরগণ 1061(016এর 
আন্থুকরণ করিতে অক্ষম, ঠিক মানুষের মত মানুষ, ঘোড়ার মত 

ঘোড়া, গাছের মত গা না আকিয়া বিকৃত মৃত্তি করেন, তাহাদের 
[90151901৬৫১ নাই, ছবিগুলি চাপ্টা ও অস্বাভাবিক বোধ 

হয়। দ্বিতীয় আপত্তি, এইট সকল ছবিতে সুন্দর ভাব ও সুন্দর 
রূপের নিতীস্ত অভাঁ। শেষোক্ত আপত্তি আর যুরোপীয় মুখে 
শুনাযায় না। আমাদের পুরাতন বুন্ধমূত্তির অতুলনীয় শাস্ত- 
ভাব, আমাদের পুরাতন ছূর্গামূত্তিতি অপার্থিব শক্তির প্রকাশ 
দেখিয়। যুরোগীয়গণ শ্রীত ও স্তস্তিত হন। যাহারা বিলাতে শ্রেষ্ঠ 
সমালোচক বলিয়। বিখাত তাহার স্বীকার করিয়াছেন যে, ভার- 
তীয় চিত্রকর যুরোপের 0৩51১০০৮০ না জানুন, ভারতের যে 
[০1:51১9০$1৮০এর নিয়ম তাহ। অতি সুন্দর, সম্পূর্ণ ও সঙ্গত 
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ভারতীয় চিত্রকর ও অন্তান্ত শিল্পী যে ঠিক বাহ্ জগতের অনুকরণ 
করেন না, ইহা। সত্য ৷ কিন্ত সামর্থোর অভাবে নহে, তাহাদের 
উদ্দেশ্য বাহা দৃশ্য ও আকৃতি অতিক্রম করিয়া অস্তঃস্থ ভাব ও 
সতা প্রকাশ করা। বাহ্য আকৃতি এই আস্তরিক সতোর 
আবরণ, ছদ্মবেশ-__সেই ছল্পবেশের সৌন্দধ্যে মগ্ন হইয়া আমরা 
যাহা ভিতরে লুকাইয়। রহিয়াছে, তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। 
শতএব ভারতীয় চিত্রকরগণ ইচ্ছা করিয়া বাহা আকৃতি বদলাইয়। 
মান্তরিক সত্য প্রকাশ করিবার উপযোগী করিলেন। তাহার! 
কি সুন্দরভাবে প্রতোক অঙ্গে এবং চতুর্দিকের দৃশ্যে, আসনে, 
বেশে, মানসিক ভাব বা! ঘটনার অন্তর্গত সতা প্রকাশ করেন, 
তাহা দেখিয়া চমতকৃত হইতে হয় । ইহাই ভারতীয় চিত্রের 
প্রধান গুণ, চরম উৎকর্ষ । 

পাশ্চাত্য বাহিরের মিথ্যা অন্ুভন লইয়া বাস্ত, তাহারা 
হায়ার ভক্ত + প্রাচ্য ভিতরের সত্য অনুসন্ধান করে, আমরা 
নিতোর ভক্ত । পাশ্চাত্য শরীরের উপাসক, আমরা আত্মার 
উপাসক । পাশ্চাতা নাম-রূপে অন্ুরত্ত। আমর। নিত্যবস্ত 
ন। পাইয়। কিছুতেই সন্তষ্ট হইতে পারি না । এই প্রভেদ যেমন 
ধর্মে, দর্শনে, সাহিত্যে তেমনই চিত্রবিদ্যায় ও টির রা 
সর্বত্র প্রকাশ পায়। 














